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Como cada ano nestas datas facemos balance do traballo realizado pero nesta ocasión o facemos coa

incerteza da situación que estamos a vivir. No momento no que redactamos esta memoria de

actividades atopámonos inmersos nunha pandemia cuxo impacto económico, social e sanitario non

podemos alcanzar.

Votamos unha mirada atrás que nos recorda que, en 2019, Fundación Menela conmemora o seu

trixésimo aniversario e o facemos pensando que a clave da traxectoria da nosa entidade foi a

capacidade de adaptarse ás novas realidades sociais e educativas, mantendo viva a ilusión e as ganas

de aprender do primeiro día, impulsando unha rede de apoios para a defensa e o exercicio efectivo

dos dereitos das persoas con TEA. Os professionais que iniciaron esta aventura transmitíronnos a súa

entrega a todas as persoas con Autismo, a súa maneira de achegarse ao seu mundo a miúdo

desconcertante, enigmático e complexo, e facilitáronnos ferramentas de comprensión e un encadre

educativo e terapéutico para o noso labor.

Seguimos construindo sumando un recurso mais a nosa Rede, a Casa de Alcabre. Un lugar cheo de

posibilidades para os rapaces e rapazas onde disfrutar e traballar a adquisición de habilidades que

favorecen a autonomia persoal.

Todo iso posibilitou a consolidación e desenvolvemento de Fundación Menela como entidade e como

realidade humana, que vai máis aló da realidade individual e profesional de cada un de nós e que ten

como obxectivo último a mellora da calidade de vida das persoas con Autismo e as súas familias.

Neste 2019 continuamos traballando para incrementar a capacidade de resposta da Fundación as

necesidades das persoas con TEA e as súas famílias, identificando intereres e pondoos no centro da

intervención. Neste período queremos destacar dous proxectos que nos enchen de orgullo, a posta en

marcha Equipo Menela Xadrez, sección que pertence ao Clube Deportivo Menela, integrado por oito

rapaces con Síndrome de Asperger e Xacobeo e Autismo. Un Camiño de Todos, que nos ofreceu a

oportunidade de vivir e compartir a experiencia dun tramo do Camiño Portugués da Costa.



2. Fundación Menela
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Fundación Menela

Fundación Menela é unha entidade galega de

iniciativa social sen ánimo de lucro que, desde

1989, xestiona servizos para a mellora da

calidade de vida das persoas con Trastorno do

Espectro do Autismo (TEA) e as súas familias.

Clasificada como Benéfico - Asistencial e de

Interese Galego, figura rexistrada como

entidade prestadora de Servizos Sociais e

recoñecida como entidade de Acción Voluntaria

desde 2005. Pertence como socio de número á

CAE e FAG.

A Rede de Centros e Servizos para o Autismo e a Dependencia da Fundación Menela está

constituída ademais polas entidades Castro Navás SL, empresa de inserción laboral para persoas

con TEA que nace en 1998, e a Fundación Tutelar "Camiño do Miño", organización fundada en

2006.
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PROPOSTA DE VALOR

Fundación Menela asume o compromiso de prestar servizos especializados e diferenciados de

calidade baseados na mellora continua e nunha aposta pola innovación, có obxectivo de satisfacer

as necesidades e benestar de usuarios e familias.

Misión

Contribuír á mellora da

calidade de vida das persoas con

TEA e defender a súa dignidade

como cidadáns, dando resposta

ás necesidades específicas de

apoio ao longo de todo o seu

ciclo vital.

Visión

O compromiso coa mellora continua,

a transparencia, a confianza, a

honestidade e ética, o traballo de

calidade, o respecto mutuo e a

paixón polo saber, son os valores nos

que cree e defende, representando o

sinal de identidade da fundación.

Valores

Ser un referente na atención a

persoas con TEA en Galicia, e

ampliar o alcance dos seus

servizos a outras formas de

dependencia, sólidamente

relacionados con outras

entidades do sector no ámbito

internacional.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Transparencia

Fundación Menela traballa firmemente para asegurar o bo funcionamento organizativo mediante un

estrito control de xestión en toda a institución e para poñer a disposición de todos os grupos de

interese información fiable, contrastada, sistematizada e actualizada da entidade, e que sexa reflexo

do resultado das nosas actuacións. Na páxina web da entidade (menela.gal), os interesados teñen

acceso á documentación e información mais relevante respecto ás nosas actividades e ao destino

que damos aos fondos que recibimos.
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Ética

Procurar a calidade de vida das persoas con TEA significa proporcionar os apoios para que a persoa

medre e desenvolva as súas capacidades. É unha tarefa centrada na persoa, non nos intereses

profesionais ou institucionais, por moi lexítimos que éstos poidan presentarse.

Na Fundación traballamos a prol do recoñecemento das persoas con TEA como suxeitos de

dignidade có referente nos principios e obrigas establecidas na Convención dos Dereitos das

Persoas con Discapacidade da ONU. Con ese fin, os profesionais da Rede Menela dispoñen dun

Código Ético (2015), en cuxa elaboración participaron directamente todos os profesionais que

establece as pautas que guían o comportamento ético dos seus membros na súa práctica diaria.

O principal cambio no Sistema foi a mellora substancial no que se refire á medición de procesos e

seguimento de indicadores. A incorporación de persoal estable na coordinación do sistema e nos

equipos de auditoría, deulle estabilidade á mellora continua. O nivel de satisfacción dos clientes,

sobre todo nos eidos da profesionalidade e da confianza nos servizos que prestamos, a mellora no

posicionamento cara un sistema de financiamento estable e suficiente, o compromiso da dirección

en liderar un proceso de mellora continua, así como a progresiva adaptación de toda a

organización aos requisitos da norma fai, que consideremos este exercicio pasado como un ano

esperanzador de cara a asentar un sistema de xestión forte e confiable.

Fundación Menela e Castro Navás S.L tiveron en 2019 a Auditoría

de Seguimento do Sistema de Xestión de Calidade e o Sistema de

Xestión de Centros Residenciais, realizada por AENOR, baixo os

requisitos da norma UNE-EN ISO 9001:2015 do sistema de xestión

de calidade e UNE-EN ISO 158101:2015, respectivamente.

Calidade
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Servizos Administrativos Centrais

Rúa Marqués de Alcedo, 19 Ι 36203 Vigo

Tel. 902 502 508

fundacion@menela.gal

Contacto: José Manuel Varela Rodríguez, Director Xerente

Centro de Recursos Edificio CAMI                                             

Rúa Laxe, 3 Ι 36202 Vigo                                                             

Tel. 986 222 023                                                           

edificiocami@menela.gal

Contacto: 

Macarena Blanco Delgado, Coordinadora SAI

Mercedes López Francisco, Traballadora Social

Centro de Educación Especial Menela

Camiño da Veiguiña, 15 Ι 36212 Vigo

Tel. 986 240 703

ceemenela@menela.gal

Contacto: Amparo Maquieira Prieto, Directora 

Centro de Día e Residencial Castro Navás

Rúa Navás, 11 Ι 36391 Priegue - Nigrán

Tel. 986 365 558                                                              

castronavas@menela.gal

Contacto:                                                                                 

Pilar Pardo Cambra, Directora Centro Castro Navás

Sonia Álvarez Pérez, Responsable Residencia

Para dar cumprimento aos seus obxectivos, a Fundación Menela conta cós seguintes Centros:
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Órganos de Goberno
CONSELLO DO PADROADO

O Consello do Padroado, máximo órgano de goberno, ten funcións de representación, disposición e

xestión da entidade. Na súa composición figuran patróns fundadores, familiares de usuarios e outros

profesionais relevantes, especialmente sensibles cós fins da Fundación Menela.

Presidente: 

Vicepresidente:    

Secretario:             

D. Pedro Fernández Puentes (membro fundador)

D. Cipriano Luís Jiménez Casas (membro fundador)

D. Jose Manuel Varela Rodríguez (non patrono) 

Composición do Consello do Padroado da Fundación Menela:

Dª. Remedios Parga García (membro fundador)

D. Jorge Sors Pérez

D. Carlos Varela García

Dª. María Isabel González Quiroga

D. Miguel Ángel Vázquez Vázquez

Dª. Julia Jiménez Fernández

D. Marcos Fernández Álvarez-Santullano

D. Luís Ángel Fernández Barrio

Vogais:                   
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DIRECCIÓN EXECUTIVA

Director Xeral

A Dirección Xeral constitúe o órgano executivo da entidade. A súa misión é garantir o cumprimento das

decisións adoptadas polo Consello do Padroado na operativa diaria de xestión contando, nesta tarefa,

có apoio dos equipos executivo e de dirección.

O Director Xeral da Fundación Menela é D. Cipriano Luís Jiménez Casas.

Comité Executivo

Director Xeral: D. Cipriano Luís Jiménez Casas                                                                                               

Director Xerente: D. José Manuel Varela Rodríguez                                                                                     

Coordinadora Centros: Dª Paula Estévez Salazar
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ÓRGANOS DE ASESORAMENTO Á DIRECCIÓN

Equipo Técnico de Dirección

O Equipo Técnico de Dirección ten como misión asesorar e apoiar á Dirección Xeral no exercicio das

súas funcións, participando no deseño de políticas de actuación que afectan ao conxunto da

entidade, así como servir de canle de comunicación entre os diferentes centros e servizos da

Fundación Menela.

Representantes Profesorado:

Dna. Mª Antonia Paz Jiménez

Dna. Amanda Lago Cabaleiro

Dna. Susana Rodríguez Blanco

Representación Familias:

Dna. Mónica López Camba 

Dna. Adela Alonso González

Dna. Tania Vázquez Orge

Representantes Titular:

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

D. José Manuel Varela Rodríguez

Dna. Mercedes López Francisco

ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO DO CENTRO MENELA

Directora

Dna. Amparo Maquieira Prieto

Director Xeral: D. Cipriano Luís Jiménez Casas                                                                                               

Director Xerente: D. José Manuel Varela Rodríguez                                                                                     

Coordinación Centros: Dª Paula Estévez Salazar                                                                                                     

Área Psicosocial: Dª Pilar Pardo Cambra

Área de Familias: Dª Mercedes López Francisco  

Área Diagnóstico e SAI:    Dª Macarena Blanco Delgado                                                                            

Área Educativa: Dª Mª Amparo Maquieira Prieto     

Área Residencial: Dª Sonia Álvarez Pérez                                                                                                       

Área Económica: Dª Ana Rodríguez González  

Consello Escolar
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Actividade Institucional e 
Representación
Defendemos os dereitos das persoas con TEA e as súas familias xenerando alianzas coas entidades

do Terceiro Sector de acción social, coa Administración Pública, representantes políticos e outras

organizacións, e traballamos para lograr unha maior converxencia asociativa participando en grupos

de traballo có resto de organizacións do movemento asociativo do Autismo, da discapacidade e do

Terceiro Sector.

REUNIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO

Federación Autismo Galicia

O Director Xeral e o Director Xerente da Fundación Menela mantiveron, respectivamente, os cargos

de membro do Comité Asesor e Tesoreiro da Xunta Directiva da Federación Autismo Galicia.

Ambos participaron nas reunións de Xunta Directiva e Asambleas Xerais durante o exercicio.

O Consello do Padroado celebrou dúas reunións ao longo do ano, os días 15 de xuño e 30 de

novembro. Na reunión de xuño, que tivo lugar na sede da Fundación, aprobáronse as contas anuais e

a memoria de actividades de 2018. Na sesión de novembro aprobáronse, por unanimidade, os

Presupostos e o Plan de Acción para 2020.

En 2019 mantivéronse 44 reunións de Comité Executivo e 11 de Equipo Técnico de Dirección. O

Consello Escolar e o Claustro de Profesores do Centro Menela mantiveron as reunións trimestrais

establecidas e, a Xunta Directiva da Asociación de Familias de Castro Navás, celebrou dúas

reunións coa dirección do centro.

PARTICIPACIÓN EN REDES DE TRABALLO
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Confederación Autismo España

Centro Español do Autismo

Neste ano continuou o traballo

de aportacións de contidos e

aplicación de programas no

marco do proxecto de

Educación Permanente de

persoas adultas con TEA

promovido polo Centro Español

do Autismo.

▪ Grupos de Traballo do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo

Desde fai catro anos, Fundación Menela forma parte deste grupo que ten como obxectivo

facilitar o traballo conxunto ao redor da celebración do DMCA, e planificar e coordinar as

diferentes accións da campaña promovida por Autismo Europa. Todos os anos mantéñense

varias reunións por videoconferencia previas ao DMCA.

▪ Proxectos de Investigación

Participamos nos proxectos de investigación “Sistema de Información Sociodemográfica sobre o

TEA en España” e “Mulleres e nenas con TEA” cuxa actividade ben detallada no punto cinco desta

memoria.

▪ Comisión de Emprego e Inclusión Laboral

Membros da Comisión desde 2014 seguimos traballando para mellorar o coñecemento sobre a

situación das persoas con TEA en idade activa, e achegar ideas forza sobre como xerar, manter e

promocionar o emprego.

▪ Comisión de Educación.

No seo desta Comisión realizáronse aportacións para elaborar o posicionamento de Autismo

España sobre a Educación de Calidade para o alumnado con TEA.
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Durante o ano 2019 participamos en diversas reunións coa Consellería de Política Social para que se

aprobe a normativa sobre Concerto Social, que xa existe en moitas Comunidades Autónomas, aspecto

que pode ser que en 2020 se faga realidade. Por outra parte, a nosa actividade institucional, a través da

Federación Autismo Galicia, estivo dirixida a que se recoñeza unha mellora no financiamento das prazas

de adultos, así como na reclamación do déficit derivado do servizo de transporte de usuarios do Centro

Castro Navás.

Sucedéronse tamén encontros coa Consellería de Eduación, Universidade e Formación Profesional

para compartir a labor realizada no ámbito de atención á diversidade, e mantívose a colaboración coa

Secretaría Xeral de Política Lingüística en relación á labor de promoción do galego como lingua

vehicular nas comunicacións da Fundación Menela.

Ao longo do ano celebráronse diferentes reunións cos concellos do ámbito de actuación. Sinalar as

reunións có alcalde do Concello de Vigo, Concelleiro de Deportes, Concelleira de Polícia social e

Concelleira de Educación, así como có alcalde do Concello de Nigrán, Concelleira de Benestar Social e

Concelleira de Educación.



3. Outras entidades da 
Rede Menela

C a s t r o  N a v á s S L

F u n d a c i ó n  Tu t e l a r  
“ C a m i ñ o d o  M i ñ o”

A s o c i a c i ó n s  d e  
F a m i l i a s
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Castro Navás S.L

Como resultado dos Proxectos Europeos Horizon II e III nace, en 1998, CASTRO NAVÁS SL, sociedade

dependente da Fundación Menela. O obxecto social da empresa é dar resposta á falta de recursos no

ámbito laboral para persoas con discapacidade e ofrecer un servizo á comunidade na que se asenta,

promovendo actividades económicas nas que as persoas con e sen TEA compartan equipos de traballo e

responsabilidades. Na súa traxectoria, Castro Navás SL foi dirixindo a súa actividade cara distintas áreas

comerciais como a agropecuaria, producción de artigos de agasallo, conservas e marmeladas,

lavandería industrial e fisioterapia.

Creando opor tunidades para mellorar a Calidade de Vida 

En Castro Navás SL
buscamos o equilibrio
social e económico, de
forma que sexamos
unha empresa viable
cunha rentabilidade
económica que nos
permita impulsar o
compromiso de avanzar
cara unha inclusión
social e laboral das
persoas con TEA.
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A Lavandería Industrial mantén a carteira de clientes, a residencia universitaria do CUVI e os centros da

Rede Menela. Este ano incrementaron as horas produtivas nesta área ao aumentar o volume de traballo

na residencia Castro Navás, debido ao maior número de usuarios con prazas de residencia. Neste

período mantén a certificación baixo a norma de calidade ISO 9001-2015 outorgada por AENOR.

O obradoiro de Conservas e Marmeladas có Nº de Rexistro Sanitario: 21.17437/PO mantén desde 2013

relación coa empresa Frutas Nieves SL para a comercialización de marmeladas elaboradas con froitas de

tempada. No ano 2019 a facturación ascendeu a 767 unidades en presentacións de 40, 100 e 250 gr.

Desde 2012 mantense a colaboración coa empresa Embalajes Armando SLU, para desenvolver un

proxecto formativo e de emprego con apoio centrado na elaboración de tapas para as caixas de

mariscos e moluscos. En 2019 elaboráronse 8.050 tapas.

En 2019 destaca a colaboración do obradoiro de elaboración de produtos de agasallo coa Dirección

Xeral de Maiores e Discapacidade dependente da Consellería de Política Social, facéndolle entrega de

500 unidades de xabróns para incorporar a “Caixa Benvida”.

Neste período cabe sinalar un crecemento sostible, tanto no que se refire ao número de persoas que

participan nas experiencias de formación como na dotación de material e destacan os resultados

positivos na adquisición e desenvolvemento de competencias sociolaborais por parte das persoas con

TEA. Sinalamos o esforzo continuo para mellorar o modelo de apoios personalizados en cada unha das

áreas de traballo, incidindo nos SAAC, para dar resposta ás necesidades de cada unha das persoas con

TEA.

Traballamos en rede, colaboramos e par tipamos na sociedade

En 2019 participamos, un ano máis, na edición de novembro da Campaña De Boa Man, iniciativa

promovida pola Concellería de Benestar Social do Concello de Vigo, en colaboración coa Asociación de

Comerciantes de Príncipe, que reúne o traballo artesanal e creativo realizado nos obradoiros de 10

entidades sociais da cidade. Sinalar a participación dos rapaces e rapazas do Colexio Menela e Castro

Navás no mercadillo, así como os resultados económicos acadados coa venta de produtos.
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Fundación Tutelar 
“Camiño do Miño”

O Consello do seu Padroado está composto por:

Presidenta: Dª Isabel González Quiroga

Secretario: D. Cipriano Luís Jiménez Casas

Vogais: D. José Manuel Varela Rodríguez

D. Luís Angel Fernández Barrio

A Fundación Tutelar nace por un acordo do Padroado da Fundación Menela do 25 de novembro de 2006

coa misión de “Proporcionar protección e garantía efectiva dos dereitos dos seus tutelados para acadar a

súa integración plena na sociedade e a súa óptima calidade de vida, promovendo a pluralidade e o

respecto á diferenza”

Con domicilio social na rúa Xoanelo, 2 baixo (Vigo), a

Fundación Tutelar “Camiño do Miño” está clasificada

como Fundación de Interese Social por Orde da

Xunta de Galicia do 5/06/2007 e declarada de

Interese Galego por Orde do 14/08/2007.

Durante o ano 2019 a acción da Fundación Tutelar

Camiño do Miño estivo centrada na xestión dos

intereses do seu tutelado así como a atención das

consultas que lle foron plantexadas por distintas

familias de persoas usuarias da Rede Menela.
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Asociacións de 
Familias

As asociacións de familias

participan na vida dos centros

colaborando na financiación

de actividades inclusivas,

deportivas, sociais, educativas

e culturais que se realizan na

contorna comunitaria de Vigo

e a súa área metropolitana.

Os Equipos de Dirección das asociacións de familias dos Centros da Rede Menela están formados por:

ANPA Centro Menela:

Presidenta: Dna. Mónica López 

Vpdta: Dna. Bárbara M. Vázquez

Secretaria: Dna. Tania Vázquez

Tesoureira: Dna. Mª Paz Alonso

Vogal:                     Dna. Virgen Pérez 

Asociación Familias Castro Navás:

Presidente: D. Eloy Alonso 

Secretaria: Dna. Esperanza Martínez 

Tesoureira: Dna. Josefa Gómez 

Vogais: D. Benito González

Dna. Victoria Cueto

Dna. Mª Carmen Pereira

D. Luís Santiago González



4. SERVIZOS DA REDE 
MENELA
Va l o r a c i ó n ,  D i a g n ó s t i c o  e  
O r i e n t a c i ó n

A t e n c i ó n  Te m p e r á e  A p o i o
I n t e g r a l

E d u c a c i ó n

A t e n c i ó n  a  A d u l t o s
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Especializado na valoración, diagnóstico e orientación de persoas con Trastorno do Espectro do Autismo,

este servizo realiza valoracións e diagnósticos mediante a aplicación de probas específicas de TEA

seguindo as Boas Prácticas recoñecidas sobre diagnóstico e detección do Autismo (Grupo GETEA.

Instituto de Salud Carlos III).

O Servizo de Valoración e Diagnóstico atende a toda persoa que manifeste síntomas ou sospeitas de TEA

(sinais de alerta, programa de cribado con resultado positivo, grupo de risco), realizando revisións e

seguimento de casos derivados do sistema sanitario, sistema educativo, servizos socias ou das propias

familias. Trala confirmación do diagnóstico facilítase un axeitado asesoramento de servizos de

intervención ou apoio en función das necesidades individuais e/ou familiares.

O Servizo de Diagnóstico figura desde o ano

2014 inscrito no Rexistro de Centros,

Servizos e Establecementos Sanitarios có

número C-36-002255.

O Servizo de Valoración e Diagnóstico está

composto por 1 psiquiatra e 2 psicólogas

sanitarias con amplia experiencia e

acreditación oficial para aplicar probas de

screening e diagnósticas.
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Durante o ano 2019 o Servizo emitiu 33 Diagnósticos seguindo os criterios do DSM-5.    

29 Diagnósticos Trastorno do Espectro do Autismo
4 Outros trastornos que non cumpren os criterios para os TEA

A continuación recóllense as franxas de idade das persoas diagnosticadas no 2019:

Intensidade de apoio reflectida no diagnóstico de TEA, segundo a gravidade ou severidade da

sintomatoloxía que se presentan nas dúas principais áreas do desenvolvemento que se atopan alteradas

nos TEA:
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O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral diríxese a nenos e nenas de 0 a 6 anos (Atención

Temperá) e de 6 en diante (Apoio Integral), as súas familias e a súa contorna, co obxectivo de dar

resposta ás necesidades transitorias e permanentes que presentan os nenos e nenas con trastornos no

desenvolvemento ou que están en risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa

autonomía persoal e a inclusión social.

Especializado na intervención con nenos e nenas con TEA, ao peche do exercicio, o servizo está

composto por 4 psicólogas sanitarias, 1 psicólogo de atención temperá, 1 psicopedagoga e 1 logopeda.

En 2019 no SAI leváronse a cabo

4.089 sesións individuais e 648

sesións grupais. Neste período

atendéronse un total de 45 novos

casos e houbo 13 baixas.

En 2019 mantívose a colaboración có

Concello de Ponteareas para

atender á demanda das familias da

zona, que buscan unha maior

proximidade do servizo. Actualmente

asisten a terapia 7 nenos e nenas .

O SAI forma parte da Asociación Galega de Atención Temperá
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Fundación Menela ten dados de alta, dentro dos Servicios de Promoción da autonomía persoal e

prevención da dependencia, no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais:

▪ Servizo de Atención Temperá (de 0 a 6 anos)

▪ Servizo de Atención Psicomotriz (a partir de 6 anos)

▪ Servizo de Estimulación Cognitiva (a partir de 6 anos)

▪ Servizo de Estimulación Sensorial (a partir de 6 anos)

▪ Servizo de Logopedia (a partir de 6 anos)

O Servizo de Psicoloxía en Centro Atención Temperá figura desde o ano 2014 inscrito no Rexistro de

Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios có número C-36-002255.

Gráfico có lugar de procedencia dos casos atendidos:

A continuación recóllense os proxectos máis salientables desenvoltos en 2019:
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Deseñado para satisfacer as necesidades de nenos con TEA e os seus irmáns, desenvolveuse entre o 1

de febreiro e o 31 de agosto, proporcionando un espazo de xogos e entretemento có obxectivo de

desenvolver redes sociais entre familiares con TEA, neste caso irmáns, e mellorar as habilidades

psicosociais. Ao mesmo tempo, o programa deu resposta a carencia de ludotecas de lecer

especializadas en TEA na cidade de Vigo.

LUDOTEA contou cunha subvención de 3.886,90 euros destinada á realización de programas de

interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a

renda das persoas físicas, xestionada pola Consellería de Política Social.

PROGRAMA LUDOTEA

As actividades de apoio educativo para

persoas con TEA realizáronse durante 7

meses, a razón de 1 hora semanal por

cada un dos 7 participantes. Deste xeito,

prestouse atención por un total de 196

horas.

Nas actividades lúdicas con irmáns

participaron un total de 16 rapaces, dos

que 7 eran nenos con TEA e 9 irmáns. As

sesións impartíronse por dúas horas

quincenais durante 6 meses, un total de

24 horas de intervención por cada grupo.
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PROGRAMA DE LECER

Fundación Menela desenvolveu ao longo do ano

diferentes iniciativas de lecer dirixidas a nenos e

adolescentes do SAI. Orientadas aos diferentes

grupos de idade, todas elas desenvolvéronse en

contornas naturais, contando có acompañamento

dos terapeutas do servizo.

As actividades desenvolvidas en 2019 foron:

En marzo tivo lugar o Obradoiro de Robótica no

que 16 rapaces de idades comprendidas entre os

12 e 15 anos puideron potenciar a súa creatividade

a través do deseño, construción e programación de

robots, rematando a sesión coa colocación dun

brazo articulado para encestar unha pelota nunha

pequena canasta.

Esta actividade realizouse na Escola de Enxeñería

de Telecomunicacións da Universidade de Vigo

e foi impartida por Raúl Rodríguez Rubio, profesor

do Grao de Enxeñería de Tecnoloxías da

Comunicación e tres dos seus alumnos.
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No mes de maio, a pranta baixa do Edificio Cami

transformouse nunha Sala de Cine que acolleu a

30 nenos xunto aos seus amigos. Fixéronse dúas

sesións, organizadas por idades, unha de 4 a 7

anos e outro de 8 a 13. As proxeccións respectaron

as necesidades de volume, iluminación e da

liberdade de movemento dos espectadores e,

como en calquera sesión de cine, non faltaron as

palomitas e os refrescos que puideron canxear a

través dos vales entregados ao iniciar a actividade.

A sesión permitiu aos rapaces gozar unha tarde de

cine nunha contorna comprensible, fomentando as

relación cos iguais e o disfrute do lecer e a cultura.

En xuño o Coffee and Play foi a actividade na que

os maiores de 15 anos puideron compartir un

tempo de xogos de mesa e de rol, mentres

tomaban algo nunha cafetería da contorna.

En setembro foi a Velada Astronómica, na que

participaron 20 familias e que contou coa

colaboración de ASTROVIGO, na que puderon ver

planetas e aprender a ler mapas estelares con

telescopios dende a praia de Samil.

En decembro houbo un contacontos de nadal na

que participaron 30 familias e que rematou coa

visita sorpresa de Papa Noel.
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Entre o 1 de marzo e o 30 de setembro desenvolveuse o programa “Preparación a Vida Autónoma para

Persoas con TEA” no que participaron 12 mozos e adultos con TEA de idades comprendidas entre 16 e 30

anos, có obxectivo de adquirir habilidades e competencias que lles permitan lograr a máxima autonomía

persoal e favorecer a inclusión social e laboral.

Partindo dunha intervención en contextos cotiáns e baseándonos nun modelo natural de facilitación da

comunicación e interaccion social, promovéronse actividades que facilitaron a adquisión e uso de

habilidades de comunicación, autonomía persoal, actividades do fogar, habilidades sociais, competencias

formativas, habilidades vocacionais e laborais, toma de decisións persoais, coñecemento e defensa dos

propios dereitos, e participación nos recursos das comunidade.

PREPARACION Á VIDA AUTÓNOMA PARA PERSOAS CON TEA

Fundacion Menela desenvolveu entre o 8 e 15 de

xullo “Construíndo Camiño ata o Emprego”,

programa no que participaron 12 mozos de idades

comprendidas entre 16 e 25 anos, có obxectivo de

facilitar o acceso ao emprego, impulsando o

autocoñecemento e as potencialidades de cada

beneficiario, á vez que incrementa as habilidades

no proceso de busca de emprego. Durante o

mesmo, familiarizándose coas técnicas, as

ferramentas e os procesos de selección actuáis.

CONSTRUÍNDO CAMIÑO ATA O EMPREGO
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DENDE OS MEUS OLLOS é o título da exposición que Fundación Menela inaugurou o pasado 14 de

novembro no Café Cultural Detrás do Marco.

Este proxecto expositivo reuniu máis dunha treintena de obras de técnicas variadas que amosan unha

forma de mirar moi especial, onde destaca o sentido da composición, minuciosidade e a

excepcionalidade creativa de dezaseis pequenos artistas que acuden ao SAI.

Trátase dunha exposición moi heteroxenea de obras que vai desde paixaxes a retratos, pasando por

múltiples intereses variados como robots, animais, máscaras ou barcos, que representan unha ollada

persoal desde a perspectiva de cada un dos artistas que se animaron a compartir o seu traballo.

A mostra, organizada polo SAI, contou coa colaboración do Café Cultural Detrás do Marco, espazo que

acolleu esta exposición ata o 10 de decembro de 2019.

EXPOSICIÓN DE PINTURA “DENDE OS MEUS OLLOS”
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I TORNEO XADREZ MENELA

Fundación Menela, coa colaboración de Xadrez Galego e o patrocinio de BDO, presentou o Equipo

Menela Xadrez, sección que pertence ao Clube Deportivo Menela.

No acto interviñeron o director xerente da Fundación Menela, Jose Manuel Varela, o director de Xadrez

Galego, Roberto Páramos, o presidente do Clube Deportivo Menela, Pedro Martínez, o socio da firma de

servizos profesionais BDO, Jorge Montoya e para pechar o acto contamos con Yolanda Aguiar,

Concelleira de Benestar Social. A ilusión por este novo proxecto, o valor da iniciativa para as persoas

con Asperger e para a sociedade en xeral, e a importancia das políticas de responsabilidade social

corporativa e de sumar sinerxias, centraron os discursos dos intervintes.

Durante a xornada acompañounos o multicampeón de España e Gran Mestre de Xadrez David Lariño,

que fixo unha exhibición simulatánea con sete integrantes do Equipo Menela. Neste día contamos tamén

con outras figuras relevantes como a xoven promesa do xadrez nacional e membro de Xadrez Galego,

Xulio del Prado.
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XADREZ MENELA

O xadrez chegou a Menela da man dun grupo de oito rapaces con diagnóstico de Síndrome de Asperger,

de idades comprendidas entre os 7 e 15 anos, que acuden semanalmente ao SAI. O interese por este

deporte motivou á Fundación a incorporar o xadrez como unha actividade máis do servizo; un xogo de

estratexia que ten o seu espazo no Edificio CAMI e que conta co profesor Javier Araújo, membro de

Xadrez Galego, todos os venres en horario de 17.30 a 19h. Así nace o Equipo de Xadrez Menela, coa

pretensión de crear un equipo que poida gozar e compartir experiencias arredor deste deporte.

Fundación Menela aposta por este ilusionante proxecto que trae consigo importantes beneficios

educativos e terapéuticos para as persoas con Síndrome de Asperger, como son a mellora da

concentración, as funcións executivas, a toma de decisións e a resolución de problemas, entre outros.

Pero o mais interesante do proxecto é crear un grupo de iguais no que se fomente a socialización, a

amizade e a participación na comunidade.

O obxectivo é continuar coa formación e seguir traballando para poder competir o ano que ven na liga

de Xadrez Local e nos diferentes torneos escolares.

A xornada continuou de tarde co I Torneo Fundación Menela de Xadrez, no que participou o Equipo

Menela Xadrez e membros do Clube Vigués Xadrez Galego, e rematou coa entrega de trofeos e medallas

a todos os participantes.
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O Centro de Educación Especial Menela escolariza a nenos e nenas en idade escolar (de 3 ata 21 anos),

con diagnóstico de Trastorno do Espectro do Autismo e discapacidade intelectual asociada.

Concertado coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia desde o ano

1986, a súa acción educativa básase na comprensión da persoa con autismo e dar axeitados niveis de

apoio centrados na comunicación, a conduta, o xogo, a adaptación e estruturación do entorno, a

orientación ás familias, etc. favorecendo o seu obxectivo preferente, que é asegurar a maior calidade de

vida posible dos seus alumnos e as súas familias.

No curso 2018/19 matriculáronse 29 alumnos/as (22 rapaces e 7 rapazas). Comezaron o curso con 28

alumnos, en outubro deuse de alta un novo alumno procedente de Venezuela. En novembro déronse de

baixa 2 alumnos maiores de 16 anos pola súa incorporación ao Centro de Día e Residencial Castro

Navás. En febreiro outro alumno tamén se deu de baixa polo mesmo motivo.

Tres alumnos da ESO estiveron

escolarizados en modalidade combinada

con centros ordinarios públicos e privados

concertados.
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PROCESO ENSINO - APRENDIZAXE

As actividades que propoñen no Colexio Menela enmárcanse dentro do concepto “aprendizaxe por

contonas significativas”, procurando promover experiencias que permitan unha maior autonomía do

alumnado en tódolos ámbitos da vida. Tarefas útiles cunha marcada proxección social que favorecen

situacións de intercambio comunicativo, e vinculadas a un espazo vital e social, garantindo a súa

funcionalidade e tratando de que o alumnado comprobe o resultado das súas accións.

As contornas nas que se traballa son clase – aula, pavillón, comedor e piscina.
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As actividades deportivas teñen lugar tódolos martes e

mércores no Pavillón Municipal de Coia (Educación

Física) e no Pavillón Municipal das Travesas (Natación),

instalacións cedidas polo Concello de Vigo

Asistiron tódolos alumnos do centro salvo dous deles

por problemas de saúde. Para favorecer un maior

rendemento respectaron o agrupamento das aulas que

se turnaron para o uso das instalacións deportivas. Os

martes foron dúas aulas do ciclo maiores de doce anos

con frecuencia quincenal e os mércores foron as aulas

do ciclo menores de doce anos e dúas máis do ciclo

maiores de doce anos. A raíz dun problema técnico

nas instalacións, non puideron acudir dende a volta de

Semana Santa ata xuño.

Os alumnos do ciclo maiores de 12 anos participaron

nas seguintes xornadas e competicións:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CLUBE DEPORTIVO MENELA

Campionatos  organizados pola Federación Galega de Deporte  Adaptado

CAMPIONATO 
GALEGO 

NATACIÓN

XORNADA 
BUCEO

CAMPIONATO            

GALEGO 
CAMPO A TRAVÉS

OPEN
TENIS DE MESA

OPEN DE
BADMINTON

Abril 2019 Xuño 2019 Febreiro 2019 Marzo 2019 Xuño 2019

A Cañiza O Porriño Pontevedra Vigo Vigo

12 alumnos 1 alumno 12 alumnos 2 alumnos 4 alumnos

6 medallas 4 medallas 2 medallas 3 medallas
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PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL VOZ NATURA

Outro curso máis dedicamos un espazo e tempo no noso colexio á participación no proxecto Voz

Natura da Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre e a Voz de Galicia.

Nesta 23ª edición o lema foi “Construamos un futuro sen plástico”. Con este principio

traballamos alumnos e equipo educativo, coordinados polas profesoras Susana Rodríguez,

Vanesa Castro e Lourdes Martín, tratando de inculcar o valor de respecto e coidado ao Medio

que nos rodea, ao noso ecosistema, ao noso mar e aos nosos montes, expondo actividades que

transmitisen eses valores, tratando de ser máis sostibles e respectuosos co Medio Ambiente.

Entre os traballos, destacamos, o incrible belén para o 54 Concurso de Beléns de Afundacion,

gañador dun Accésit.



Fundación Menela Memoria 2019

37

VISITAS NO COLEXIO MENELA

Durante o 2019 recibimos a visita de profesionais vinculados ao mundo do ensino e da ciencia que

compartiron com todo o alumnado os seus coñecementos.

En marzo visitaronnos catro científicos do Grupo de Microbioloxía e Tecnoloxía de Produtos Mariños

compartiron o traballo que realizan no Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC de Vigo, presentando

a unidade didáctica “Microbios ao teu redor” onde expuxeron, cunha gran variedade de materiais, a

importancia do aseo e a influencia dos microbios no corpo e nos alimentos que inxerimos a diario.

En decembro, coa colaboración do Equipo de Dinamización Lingüística do Concello de Vigo, tivemos a

oportunidade de disfrutar dos contos e cantos de nadal do grupo Bardo Abelardo.
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ACTIVIDADES DE PROXECCIÓN SOCIAL

Tódalas actividades de proxección social, excursións e actos conmemorativos constitúen para o equipo

do CEE Menela a mellor forma de que sexan coñecidos no seu entorno, cidade, rúas e establecementos,

de que os seus alumnos compartan espazos e actividades con outros escolares; son lugares de desenrolo

de aprendizaxes funcionais en ambientes normalizados e sempre resultan moi motivantes e de interese

para os alumnos, sendo un punto forte da súa actividade educativa.

No centro cultural de Afundación gozamos de obras como “De los cuentos a las cuentas”, “Cine
submarino”, "El mágico planeta de los instrumentos insólitos”, “Tanxarina”, “Burbujas de papel”, “Bon
Appetit”, “Eu cociño, ti cociñas”, “Guyi, Guyi”, “A Ritmo de Golpes”, “Gaia”, “Cine Submarino”, “A nega e o
grilo máis aló”. Tamén desfrutamos de actividades musicais como o concerto de inaguración da sinalética

en Braille e pictogramas do Conservatorio Superior de Música. No marco do programa VIGO EDUCA

visitamos o parque de A Madroa e o Zoo de Vigo, participamos no obradoiro Creactivity de La Caixa e

visitamos o museo da conserva no CUVI de Anfaco. Tamén vixemos a visita guiada da exposición “Coñece
Balaidos por dentro”, a exposición “Super Poderes, taller de cómics”, organizada na sede de Afundación e

Naturnova e fumos ao cinema a ver “Frozen 2”.
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O Centro de Día e Residencial Castro Navás é un servizo específico de apoio, configurado como

dispositivo de atención integral, preventiva e habilitadora, destinado ao aloxamento temporal e

permanente de persoas maiores de 16 anos con discapacidade intelectual, especialmente con TEA, con

necesidades de apoio extenso e xeneralizado e/ou en situación de dependencia.

Nado en 1993, ao longo destes anos consolídase unha estrutura organizativa baixo o lema "a única

inclusión posible non pode ser outra que a través do traballo", onde as actividades terapéuticas se

articulan ao redor das áreas agropecuaria, conservas e marmeladas, elaboración de produtos de

agasallo e lavandería industrial, que se complementan coas vinculadas á creación e expresión artística,

promoción da saúde e atención sociosanitaria, tempo e espazos de lecer.

Somos un equipo interdisciplinar formado por profesionais que traballa seguindo o Plan de Atención

Individualizado. Atendendo ao recoñecemento dos dereitos das persoas con discapacidade, xeramos

espazos pensados desde o benestar material, a partir de estratexias para potenciar procesos saudables

de benestar físico e desde as relacións interpersoais, procesos de autodeterminación e toma de

decisións que permitan o desenvolvemento persoal, a inclusión social e, en definitiva, o benestar

emocional.

O marco de actuación no proceso
de atención e intervención toma
como referencia o modelo de
Calidade de Vida de Schalock e
Verdugo, fundamentándose en
procesos de planificación centrada
na persoa e na definición do
centro como lugar de vida e
lugar de traballo, onde cada
persoa desenvolve o seu proxecto
vital.
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O ano 2019 estivo determinado, en grande medida, polo marco de relacións laborais no que nos

atopamos. Este veu marcado polo incremento das táboas salariais do XV Convenio Colectivo xeral de

centros e servizos de atención a persoas con discapacidade, aprobado en xullo de 2019. Ademais neste

exercicio creouse, por primeira vez, un Comité de Empresa integrado por 5 compoñentes. A elevada

rotación de persoal supón un reto na xestión de recursos humanos no centro, tanto polos custos que

isto supón como na calidade da atención as persoas usuarias, onde a estabilidade garantiza eficiencia.

En 2019 produciuse a baixa de dous usuarios con praza de Centro de Día motivadas polo traslado a

outro centro no que lles habilitaron unha praza residencial, e se incorporaron tres novos usuarios ao

Centro Castro Navás, un con praza de Centro de Día e dous con praza de atención residencial.

Castro Navás conta cun Contrato de Xestión de Servizo Público coa Consellería de Política Social

da Xunta de Galicia, contando con 60 prazas autorizadas en Centro de Día e 99 prazas, mais dúas prazas

de enfermería, en Residencia. Ao peche do exercicio 2019 a ocupación é de 67 prazas, 14 de Centro de

Día e 53 Residencias. Destas 51 están dentro do Contrato coa Xunta de Galicia, 1 é praza privada e 1 é

praza privada xestionada polo Servizo de Menores.

Neste exercicio seguimos contando con persoal a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil

(3) e dos Programas de Cooperación (10) da Xunta de Galicia.

DATOS RELEVANTES DESTE ANO 
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O desenvolvemento de competencias

sociolaborais é posible gracias o labor que se

desenvolve nos obradoiros terapéuticos, cada un

deles coordinado por un profesional especializado

na rama de traballo: agropecuaria, cós traballos na

horta, animais e xardinería, elaboración de

produtos de agasallo con velas e xabróns, papel

reciclado e tear, conservas e marmeladas e

lavandería industrial.

Súmase o obradoiro de elaboración de tapas e o

servizo de reparto. Neste eido as estratexias

formativas responden a un traballo en positivo,
aos intereses e habilidades de cada persoa,

apóianse en SAAC e nunha estruturación de
tempos e tarefas fixa, á vez que flexible.

Neste exercicio cabe sinalar o esforzo de Fundación Menela para incrementar os recursos destinados

a facilitar ás persoas adultas con TEA o acceso a unha educación permanente ao longo do ciclo

vital e a unha variedade de experiencias formativas e laborais, que lles permitan afrontar a vida

adulta con maior autonomía e independencia.

Experiencias que contribúen a

sensibilizar a sociedade e ao

tecido empresarial sobre as

competencias das persoas

con autismo e a produtiva

contribución que poden

realizar nos distintos sectores

de actividade, erradicando

prexuízos e mitos en torno ao

colectivo.

OBRADOIROS TERAPÉU TICOS

FORMACIÓN PARA O EMPREGO
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SUMANDO CAPACIDADES | LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Neste 2019 continúa Sumando Capacidades, un

proxecto formativo para a capacitación en

operacións auxiliares de lavandería industrial,

no que participaron 8 persoas con TEA de idades

comprendidas entre os 28 e 39 anos.

O programa incidiu en competencias para

recepcionar, clasificar e preparar a roupa para a

súa limpeza, realizar o lavado, o secado,

planchado e embolsado, baixo a supervisión dun

responsable, para conseguir a producción coa

calidade prevista, nos prazos estipulados e nas

condicións medioambientais e de seguridade

marcadas no plan de prevención de riscos laborais.

A Casa Azul foi o marco que deu vida ao proxecto de soporte á Transición á Vida Adulta, o cal nace do

impulso de valores propios da fundación como son o compromiso coa mellora continua, o traballo de

calidade e a paixón polo saber. Iniciouse no mes de outubro de 2018 e continuou ata maio de 2019. Trala

valoración positiva do mesmo dase continuidade no curso escolar 2019/2020. 11 seguen sendo os

beneficiarios directos, 6 alumnos do Centro Menela e 5 usuarios de Castro Navás.

Catro profesionais referentes de Menela e Castro

Navás facilitaron un entorno “amigable có

autismo”, significativo e funcional para traballar

habilidades necesarias para desenvolverse de

forma autónoma nas rutinas e actividades que

gardan relación có ámbito doméstico e

residencial, contribuindo, na medida das súas

posibilidades, intereses e necesidades e cós

apoios personalizados, á organización e xestión

dunha vivenda.

CASA AZUL| UNHA CONTORNA DE APRENDIZAXES DOMÉSTICAS
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Castro Navás foi, por segundo ano consecutivo, o escenario da execución do programa formativo de

habilidades socio laborais para reforzar a empregabilidade de cinco persoas con TEA, dúas mulleres e

tres homes de idades comprendidas entre os 20 e 29 anos.

A acción formativa seguiu unha metodoloxía baseada na formación personalizada e individualizada,

proporcionando os apoios precisos en función de cada perfil profesional. Cunha duración de 260 horas,

160 teóricas e 100 no posto de traballo, traballáronse habilidades para a autonomía persoal, sociais e

comunicativas, habilidades laborais e específicas como a seguridade e hixiene na manipulación de

alimentos, PRL, operacións de posta a punto do servizo de comedor e elaboracións culinarias básicas,

contando coa empresa Alprinsa S.A.U para a formación no posto de traballo.

Antía, Aneta, Luís Eduardo, Daniel e Alex,

foron as cinco mozas e mozos que

participaron e superaron con éxito o

programa, o cal impactou de xeito

positivo na adquisición de competencias

persoais e coñecementos ao redor

dunha actividade profesional como é a

de auxiliar de cociña e hostalaría, que

goza de importantes posibilidades de

creación de emprego.

REFORZO DA EMPREG ABILIDA DE DE PERSOAS CON AUTISMO    



Fundación Menela Memoria 2019

44

A iniciativa estivo subvencionada a través da convocatoria de axudas económicas a proxectos de

reforzo da empregabilidade de persoas novas con discapacidade "Uno a Uno" - Fundación ONCE -

Ano 2019, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil "Iniciativa de Emprego Xuvenil"

cofinanciado polo Fondo Social Europeo 2014-2020.
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En 2019 Iago Fernández renova o seu

contrato de traballo coa empresa Ausolán

S.A.U durante o curso escolar 2019/2020.

EMPREGO

Nunha contorna de traballo accesible,

dotado dun sistema de apoios

especializados e individualizados que

permiten a posta en práctica dos

coñecementos técnicos para o desempeño

laboral na cociña, Iago desenvolve o seu

traballo cunha xornada de traballo a tempo

parcial de luns a venres en horario de 12:30 a

15:30h.

Esta actividade laboral se complementa coas

tarefas de apoio en diferentes áreas do

centro educativo de interese para él, como

son o acompañamento en piscina e as

tarefas de xardinería.
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A saúde é unha das dimensións con maior impacto na calidade de vida das persoas con TEA. En Castro

Navás, a saúde cobra cada día un maior protagonismo e preocupa de xeito especial, motivo polo que

neste 2019 reforzouse o equipo de traballo incorporando ao equipo de dúas DUEs unha terceira persoa a

través do programa de cooperación. Este equipo desenvolve accións para promover unha atención

personalizada e integral da saúde, e impulsan o envellecemento satisfactorio, un novo desafío.

As actuacións principais céntranse no establecemento de pautas xerais de control médico e de saúde,

control da evolución de tratamentos e establecemento de recomendacións sobre tratamentos

individualizados, atención sanitaria, acompañamento a centros de saúde, xestión da medicación, control

da alimentación, desensibilización o ámbito da saúde, coordinación cós recursos sanitarios e procura de

información a profesionais sanitarios.

Atención Primaria: 141 visitas

Consultas Presenciais: 130

Consultas Telefónicas: 11

Atención Especializada (Hospital): 50 visitas

Urxencias Hospitalarias: 16 visitas

Unidade de Saúde Mental: 58 visitas

Odontoloxía (Unidade de Pacientes Especiais da USC): 16

Servizos sanitarios e número de visitas realizadas en 2019:

Esta área veu refozada a súa actividade a través do desenvolvemento do programa sociosanitario de

carácter bianual Apoio psicolóxico na atención á saúde de persoas con TEA, financiado con 15.863€

neste 2019 pola Consellería de Sanidade. Este programa ven motivado polas maiores necesidades

médicas das persoas con TEA con respecto ao resto da poboación, debido ás características particulares

deste colectivo, que fan que o acceso aos servizos médicos moitas veces se converta nunha experiencia

difícil.

PROMOCIÓN DA SAÚDE E ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
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Os programas de fisioterapia, psicomotricidade e actividade física abranguen a intervención no

medio acuático, aproveitando a presión hidroestática e viscosidade da auga, e na sala de fisioterapia,
psicomotricidade, ximnasio e parque biosaudable, có uso de material lúdico e terapéutico. Inciden

naestimulación motriz, visual, coordinación e percepción vestibular, relaxación, motricidade fina,

estiramento de grupos musculares, exercicios de marcha e percepción táctil.

No primeiro semestre do ano desenvolveuse o Programa para o fenotipado dixital in vivo aplicado a
educación para a saúde de persoas adultas con autismo a través de procedementos tecnolóxicos non
invasivos, en colaboración co Centros Español del Autismo. O mesmo da continuidade a liña de traballo

iniciada anos atrás para promover a educación permanente de persoas adultas con TEA grazas ao

financiamento do Ministerio de Educación e Formación Profesional contando, nesta edición, cun

marcado carácter dixital dirixido ao incremento da reserva cognitiva e emocional. No mesmo

participaron 24 persoas con TEA e discapacidade intelectual do Centro Castro Navás.

BENESTAR FÍSICO
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Castro Navás incorpora a práctica e a actividade musical na programación diaria, apoiándose en

evidencias de mellora do estado xeral das persoas con TEA, ao facilitar a linguaxe expresiva, a adquisición

de habilidades sociais e motoras, a mellora da atención compartida e o desenvolvemento de habilidades

de comunicación social non verbal.

O obradoiro de música configúrase como un escenario práctico compartido no que participan os rapaces

que amosan interese pola música e/ou que atopan nesta un elemento de benestar emocional. Neste 2019

a Orquestra Castro Navás foi invitada a actuar no acto conmemorativo do Día Mundial do Autismo no

Auditorio do Concello de Vigo, na xornada final do programa `Xacobeo e Autismo. Un Camiño de

Todos´ que tivo lugar no Auditorio do Concello de Nigrán, e no auditorio do Centro Galego de Arte

Contemporánea en Santiago de Compostela con motivo da celebración da Xornada Cultura e Autismo

organizada por Autismo Galicia.

CREACIÓN E EXPRESIÓN ARTÍSTICA

En 2019 Luís, Miguel, Jose e Yolanda participaron coas súas

obras na VIII Exposición Internacional de Arte para Persoas

con Autismo “Arte e Autismo”, unha exposición virtual

organizada pola Asociación Autismo Burgos para estimular a

creatividade e expresión artística en persoas con Autismo.
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Dende Castro Navás favorecemos e xeramos espazos para gozar de tempos de lecer. Promovemos un

tempo de lecer enriquecedor para o desenvolvemento persoal e social, proporcionando recursos e apoios

para que as persoas adultas poidan exercer o dereito a un ocio individual e/ou compartido en igualdade

de condicións que o resto da comunidade e fomentando a inclusión social.

Ao longo do 2019 participamos en diversas actividades. No propio centro, destacan as sesións de cine

para o mais cinéfilos de Castro Navás, e os xogos compartidos como o baloncesto, circuitos en bicicleta e

sesión de zumba. Non falta e celebración de aniversarios e días internacionais, así como a chegada do

Verán, o Entroido, o Magosto e as Festas de Nadal, entre outras.

TEMPO DE LECER

Cabe sinalar en 2019 o crecente aumento de saídas á comunidade, aspecto que foi posible xa que

puidemos adquirir unha furgoneta con capacidade de transporte de 9 praza, que suma as 2

furgonetas que xa tiña no centro, a través da subvención de 13.210€ destinada á realización de

programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF,

e a Obra Social “La Caixa”.
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Dentro das actividades na comunidade recoller a asistencia a festas tradicionais da nosa contorna como

son as festas da Arribada e da Reconquista, a celebración da noite de San Xoán e romerías. Tamén

disfrutamos de festivais musicais (Play-Doc, Solpor Monteferro, O Marisquiño) e actividades culturais

como exposicións de pintura, fotografía, espectáculo de maxia, visita ao Instituto de Investigacións

Mariñas de Vigo, fábrica de conservas Orbe, Mosteiro de Oia, Virxe da Roca, Museo do Mar, Casa das

Artes. Outras saídas que fixeron este ano foron a cabalgata de Reis, contacontos e rutas de sendeirismo

polos arredores. Dispomos de momentos para disfrutar dos arredores do centro, os paseos saudables

por Praia América, Baiona, Vigo e as saídas a cafetería que tanto nos gustan.

Cabe sinalar en 2019 o crecente aumento de saídas á comunidade. Os rapaces e rapazas de Castro

Navás son parte activa na vida do centro de aquí que asumiron, un ano máis, a tarefa de encargarse de

gran parte das compras que se realizan e que son necesarias para o funcionamento diario.
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Realizamos o tramo do Camiño Portugués da Costa comezou o 17 de setembro na vila

mariñeira da Guarda, cun percorrido organizado en sete etapas pasando por Portecelo, Santa María

de Oia, Mougás, Silleiro, Baiona e Ramallosa, ata chegar a Nigrán o 11 de outubro, manténdose as

datas previamente definidas para cada unha das etapas da andaina.

Durante o día, os 20 participantes estiveron acompañados por 10 monitores especializados en

Autismo (r 2:1), voluntarios de Menela sumándose, na última etapa, as familias de Castro Navás. En

cada unha das etapas, un grupo de 5 peregrinos (r 5:3), gozaron dunha tarde de visitas históricas e

culturais (Castro Santa Tegra, Mosteiro de Oia, Pozas de Mougás, Muiños do Picón e do Folón,

Parador de Baiona, Virxe da Rocha, Carabela La Pinta, foron algúns dos lugares visitados), e dunha

noite nun dos albergues situados ao longo do Camiño.

A todas estas actividades engadimos a participación en duas vinculadas ao Xacobeo 2021,

programa `Xacobeo e Autismo. Un Camiño de Todos´ e acompañamento aos empregados

de CaixaBank na primeira etapa do Camiño de Santiago, que detallamos a continuación:
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Acompañamos aos empregados de CaixaBank na primeira etapa do Camiño de Santiago

Un grupo de rapaces do centro Castro Navás acompañou aos empregados de CaixaBank que percorreron

a primeira etapa do Camiño de Santiago, de Tui a O Porriño.

O equipo de CaixaBank en Galicia está convocado a percorrer tres etapas do Camiño de Santiago a

realizar en tres anos consecutivos, có obxectivo de chegar en 2021, Ano Xacobeo, camiñando a Santiago.

Esta iniciativa ven acompañada dun reto solidario. Por cada empregado de CaixaBank que finalice as tres

etapas previstas, a Obra Social “la Caixa” doará mil euros a catro entidades sociais galegas. En

Pontevedra, os empregados de CaixaBank seleccionaron a Fundación Menela como destinataria dos

fondos pola estreita relación que ambas entidades manteñen desde fai anos.

Neste día, acompañados polo concelleiro David Alonso, en representación do goberno municipal,

tivemos a oportunidade de recibir aos 180 empregados de CaixaBank á súa chegada a praza do Concello

do Porriño, compartir un agradable xantar con todos eles, agradecer o seu compromiso e apoio á

Fundación Menela, e animalos na súa peregrinaxe.
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RELACIÓNS PÚBLICAS

Xuntanza familias Castro Navás – Edición Verán

Centro Castro Navás. Pilar Pardo Cambra

Duración: 2 horas. Nigrán, 21 de xuño de 2019

Modalidade: Presencial

Participan: 37 familias

En Castro Navás xeramos espazos de encontro coas familias có obxectivo último de intercambiar

coñecementos e experiencias sobre os seus fillos e fillas, por en valor as accións postas en marcha desde

o centro, e impulsar unha cultura asociativa e de participación nas actividades da Fundación Menela.

Seguimento Plans de Atención Individualizada. Ao longo do 2019 mantivéronse as entrevistas

individuais coas familias para facer o seguimento dos Plans de Atención Individualizada. Asi mesmo,

realizáronse correspondentes valoracións de usuarios candidatos as prazas do Centro Castro Navás.

En 2019 celebráronse dous encontros coas familias do Centro Castro Navás:

ESPAZOS DE ENCONTRO COAS FAMILIAS

Xuntanza familias Castro Navás – Edición Nadal     

“Incapacidade: Aspectos sustantivos”. Ángel Mariño de Andrés

Duración: 2 horas. Nigrán, 13 de decembro de 2018                                                                                                                 

Modalidade: Presencial.                                                                                                                

Participan: 34 familias

Reunións coa Xunta Directiva da Asociación de Familias de Castro Navás. En 2019 celebráronse dúas

reunións na sede da Fundación coa Xunta Directiva da Asociación de Familias nas que participaron a

directora do Centro Castro Navás, Pilar Pardo, e traballadora social de Fundación Menela, Mércedes

López.
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En 2019 profesionais do ámbito social, educativo e politico, así como diferentes perfis de alumnado e

familias, acercáronse a visitar as instalacións do centro, e coñecer de cerca o noso traballo.

05.2.19.- Concerto de fusión de música galega e

folk urbano dos alumnos da ETRAD de Vigo

15.2.19.- Visita de Domingo García Villamisar

para a continuidade do Proxecto de Educación

Adultos.

18.2.19.- Visita da conselleira de Politica Social,

Fabiola García con motivo do Día Internacional

da Síndrome de Aspeger, acompañada polo

secretario territorial da Xunta de Galicia en Vigo,

Alfonso Rubio, a xefa territorial de Vigo, Marta

Iglesias, e o xefe de servizo de Dependencia e

Autonomía Persoal, Jose Ignacio Martínez.

9.9.19.- Rolda de prensa de presentación do

proxecto `Xacobeo e Autismo. Un Camiño de

Todos´, na que participaron Juan A. González,

alcalde de Nigrán e Anxo M. Lorenzo, director

xeral de políticas culturais.

2.9.19 Visita do Concelleiro de Economía,

Emprego e Industria, Francisco Conde, e a

secretaria xeral de emprego, Covadonga Toca

para coñecer as iniciativas formativas e laborais

da Fundación.

VISITAS INSTITUCIONAIS



5. Outros Servizos da 
Rede Menela
A t e n c i ó n  P s i c o s o c i a l  e  A p o i o  
F a m i l i a r

X e s t i ó n d o  C o ñ e c e m e n t o

F o r m a c i ó n  e  

D e s e n v o l v e m e n t o

A c c i ó n  Vo l u n t a r i a
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Desde o Servizo de Atención Psicosocial e Apoio Familiar, Fundación Menela acompaña e atende as

demandas, necesidades e preocupacións das familias ao longo de todo o ciclo vital da persoa con TEA

e nos diferentes contextos de referencia, facilitando o mellor asesoramento e orientación, os apoios

precisos e a información de recursos e programas de intervención especializados.

Familias Atendidas Citas Diagnóstico Citas At. Terapéutica Citas Trámites e Axudas

148 33 131 52

En 2019 continuaron os “Encontros con Familias”, unha iniciativa que xurde en 2013 ante a necesidade

de contar cun espazo de encontro e traballo para e con as familias do SAI, onde poder compartir

sentimentos e experiencias, e achegar información para unha maior comprensión do TEA, contribuíndo

á mellora da Calidade de Vida de todos os membros da unidade familiar.

Foron 4 os encontros que se desenvolveron en 2019 no que participaron un total de 102 familias.

Encontros con Familias Asisten

Achegas en primeira persoa á Síndrome de Asperger (Cristina Paredero e Darko Díaz) 35

Medicación e TEA – Carmen Núñez (Psiquiatra, especialista en Saúde Mental) 29

Sexualidade e TEA - Ana Moure (Psicóloga Fundación Menela) 23

Os irmáns de nenos e nenas con TEA - Ana Moure (Psicóloga Fundación Menela) 15
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SATISFACC IÓN FAMIL IAS  DA FUNDACIÓN MENELA

A principios do ano 2020 foi posto a disposición das familias a enquisa de satisfacción, que mantén a

estrutura dos últimos anos. A enquisa foi elaborada e difundida exclusivamente por medios dixitais (a

través do portal “ENCUESTAFACIL. COM”). Os datos de participación rexistrados, comparados cos datos

do ano 2018, son os seguintes:

Os datos de participación confiren ao

estudo de significación, debido a que se

obtiveron respostas de, prácticamente, a

metade das familias que reciben atención

nos nosos servizos.

2019 2018

Diagnóstico 100% 43,85%

SAI 39,50% 15,71%

Centro Menela 48,50% 92,59%

Centro Castro Navás 47% 76,00%

Fundación Menela 48,30% 58,73%

Das respostas recibidas, 113, o 38,9% foron emitidas por familias que participaban por vez primeira na

enquisa, xa que antes non eran usuarias dos servizos da Fundación.

O nivel de satisfacción dos participantes é moi elevado, situándose sempre por encima do 86%. Destaca

a satisfacción coa profesionalidade do persoal, con un 98,2% (74,1% “moi satisfeito” e 24,1% “satisfeito”)

así como o Proceso de acollida, que acada un 96,4% de satisfacción. En xeral, o 85% das familias

participantes recomendaría os servizos da Fundación sen dúbida.

Os datos son, a en termos xerais, moi semellantes aos recollidos no ano anterior, o que nos indica que a

opinión das familias usuarias segue en niveis satisfactorios.

Por último cabe sinalar que, durante o ano 2019, non se rexistraron nos Centros da Fundación Menela

ningunha queixa ou reclamación relativa á prestación dos servizos.
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Fundación Menela conta con Programas de Lecer e Respiro Familiar que brindan ás familias e coidadores

habituais un tempo para diminuír a carga asociada ás tarefas de coidado, ao tempo que proporcionan as

persoas con discapacidade experiencias lúdicas, culturais e sociais adaptadas aos seus gustos, intereses e

inquedanzas, para que poidan gozar dun tempo de lecer enriquecedor, para o seu desenvolvemento

persoal e social, ao longo do seu ciclo vital.

Para o desenvolvemento destes programas, a entidade contou co apoio da Administración Pública e

Asociacións de Familias da Fundación Menela.

PROGRAMAS DE  LECER  E  RESPIRO FAMIL IAR

Menela xestionou, un ano máis, o Programa de Respiro Familiar para Persoas con Discapacidade da

Concellería de Política Social do Concello de Vigo cun importe de 4.909 euros. O programa

desenvolveuse nas instalacións do Edificio CAMI e Castro Navás, participando 7 persoas con

discapacidade empadroadas en Vigo que disfrutando de 30 estancias. Respecto aos beneficiarios, un

non está vinculado a ninguna entidade, catro pertencen a Fundación Menela e dous a ASPANAES.

Admin is t rac ións  Púb l icas
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Fundación Menela desenvolveu, entre o 1 de marzo e o 30 de setembro, o “Programa de Respiro

Familiar 2019” no que participaron 27 persoas con discapacidade que acudiron, durante as fin de

semana, ao Centro Castro Navás. Para o desenvolvemento do programa, contouse coa subvención de

6.000 euros destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con

cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF, xestionada pola Consellería de Política Social.

Asoc iac ión de  Fami l i as  da Rede Menela

Coa colaboración da Asociación de Familias do CEE Menela e coa financiación do IRPF, 9 persoas con

TEA acompañados por 6 monitores disfrutaron da vivencia dun Campamento Urbano en Vigo durante

o mes de xullo. No mes de agosto, o Hotel Spa Bosque Mar e O Grove, foi o destino elixido para gozar

dunha estancia de fin de semana na que participaron 10 persoas con TEA acompañadas de 6

monitores.
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As actividades de lecer entre semana foron posible grazas ao apoio da Deputación de Pontevedra

que permitiu desenvolver un programa completo de actividades na comunidade, na que participaron 10

usuarios acompañados de 3 monitores. Tiveron lugar un día a semana, alternando os mércores e xoves,

dando resposta as necesidades das familias para poder compatibilizalas con outras actividades que se

realizan ao longo do curso fora da contorna escolar.

Coa colaboración da Asociación de Familias de Castro Navás e coa financiación do IRPF, 30 persoas

con TEA, acompañados por 5 monitores, participaron das estancias de fin de semana no Centro Castro

Navás. Entre os meses de outubro e decembro, coa financiación da Deputación de Pontevedra,

organizáronse dúas saídas á semana na que participaron un total de 20 persoas con TEA acompañadas

de 2 monitores.
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Fundación Menela é un referente na atención e intervención con persoas con TEA, motivo polo que

participa na transmisión de coñecemento do TEA formando a profesionais de distintos sectores da

contorna máis próxima e natural da persoa con Autismo. Cada ano, o Servizo de Formación ve

incrementada a súa demanda. A transmisión do coñecemento sobre o TEA, modelos de intervención,

materiais adaptados e apoios que precisan nos diferentes ámbitos de actuación e en cada etapa da

vida, son as accións formativas máis demandadas.

Sesións Ámbito Educativo Asisten

15 Centros de Educación Infantil, Primaria e Secundaria 172

3 Conservatorio Superior de Música 10

2 Centro de Formación e Recursos 28

3 Mástere de Necesidades de Apoio Educativo da Universidade de Vigo 15

1 Escola Universitaria de Maxisterio CEU 161

2 Terceiro Sector/Sociedade 100

13 Ι ACCIÓNS FORMATIVAS IMPARTIDAS

73 Ι HORAS DE FORMACIÓN

646 Ι PARTICIPANTES
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Xerar e compartir coñecemento é un elemento prioritario para a Fundación Menela polo que, ao longo

do 2019, a entidade acolleu nos seus centros a 20 estudantes en prácticas en virtude aos convenios

establecidos con diferentes entidades: 13 CEE Menela e 7 Castro Navás.

Grado de Psicoloxía, Maxisterio Primaria, Pedagoxía, Ciencias da Educación, Educación social, Master en

musicoterapia, Master en Necesidades Específicas de Apoio Educativo, Ciclo Superior de Integración

Social, de Mediación Comunicativa, curso de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en

Institucións Sociais, curso de Atención a Persoas en Situación de Dependencia, foron os perfis que

participaron neste ano nos programas de prácticas formativas da entidade.

MENELA REFERENTE EN AUTISMO
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Neste ano estivemos con Maria Merino (Asociación Autismo Burgos), na presentación dun interesante

traballo no que se estuda o índice de calidade de vida percibida polas mulleres autistas. Os resultados

evidencian a súa satisfacción vital moi por baixo que os seus iguais masculinos e que as mulleres

neurotípicas, en ítems tan importantes como: saúde e benestar, logro dos obxectivos vitais, relacións

sociais e inclusión na comunidade.

22 Ι ACCIÓNS FORMATIVAS

200 Ι HORAS DE FORMACIÓN

142 Ι PARTICIPANTES

A importancia de dar visibilidade e achegarnos as mulleres do espectro autista foi un elemento moi

valorado na Fundación Menela neste 2019, xa que o tema da muller asociado a neurodiversidade é,

aínda hoxe, un recodo pendente. Conscientes desta realidade, neste exercicio participamos en dous

congresos internacionais (II Congreso Internacional ASPANAES - Impulsando as fortalezas das

persoas con TEA e o XII Congreso Internacional Autismo Europa - Unha nova dinámica para o

cambio e a inclusión) onde as nenas e as mulleres con TEA tiveron o seu recoñecemento e o

espazo para compartir comunicacións e traballos actuais de gran valor.

Esta formación complementouse coa recibida na II Xornada de Mulleres Autistas: o dereito a saúde a

ao benestar como reto social, organizada por CEPAMA. Nela abordáronse temas relacionados con

instrumentos diagnósticos, xenética, percepción da dor, ansiedade, psicofarmacoloxía, xinecoloxía e a

maternidade.
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O actual goberno sitúa a Galicia como referente na escola inclusiva. Este aspecto nos levou a participar

en diferentes encontros entre entidades de atención a persoas con discapacidade e a Consellería de

Educación, Universidade e Formación Profesional para compartir tanto o labor feito como novas liñas de

actuación. Destaca a incorporación do CEE Menela ao programa de Enriquecemento Escolar baseado

no Modelo SEM (Ano 0. En formación).

DATOS DE FORMACIÓN POR CENTRO DE TRABALLO

Sede CAMI CEE Menela Castro Navás Total

Nº profesionais 12 21 37 72 142

Horas recibidas 97 206 227 205 735
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O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e a secretaria xeral de emprego

Covadonga Toca, visitaron as instalacións do Centro Castro Navás, para coñecer de primeira man as

iniciativas e experiencias formativas e laborais que desenvolve Fundación Menela en materia de inclusión

sociolaboral de persoas con TEA, así como a experiencia vivida polos traballadores e traballadoras que

participaron na edición 2018/2019 dos Programas de Cooperación.

Medidas, como son os Programas de Cooperación, Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, e o

Programa Operativo de Emprego Xuvenil, que ofrecen unha oportunidade para adquirir unha experiencia

laboral e capacitación técnica, neste caso específica e especializada na atención a persoas adultas con

TEA, facilitando a súa inserción nun sector xerador de emprego, como é o dos servizos sociais, cada vez

máis demandados pola sociedade e que precisan de experiencia para cubrir as necesidades maiores

neste ámbito.

Un encontro de traballo que

puxo en valor o apoio e a

colaboración da Consellería de

Economía, Emprego e Industria

coas entidades sociais, a través

da implementación de medidas

dirixidas a fomentar a creación

de emprego de calidade e

incrementar a empregabilidade

de persoas desempregadas.
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Fundación Menela forma parte de distintos proxectos de investigación coa finalidade de incidir na

mellora da Calidade de Vida das persoas con Autismo. Neste 2019 destaca a participación en dous

estudios coordinados pola Confederación Autismo España:

Estudio de Investigación sobre Mulleres e Nenas con TEA

Obxectivo: Incrementar o coñecemento sobre as necesidades, intereses e capacidades das nenas e

mulleres con TEA, así como detectar as barreiras que experimentan para acceder aos diferentes bens e

servizos en España.

2 Ι MULLERES ADULTAS CON TEA (HISTORIAS DE VIDA)

8 Ι FAMILIAS DE PERSOAS CON TEA (GRUPO DE DISCUSIÓN)

8 Ι PROFESIONAIS (GRUPO DE DISCUSIÓN E ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA)

48 Ι PERSOAS CON TEA
Contamos con dúas técnicas da CAE, Marta Plaza e Cristina Hernández, que coordinaron a reunión

grupal na que participaron diferentes perfis profesionais da Rede Menela có obxectivo de obter unha

visión transversal e máis completa, á que se sumaron dúas profesoras do CEIP de Fonte Escura e CEIP

Candeán, que contan entre o seu alumnado con nenas con TEA. Esta reunión complementouse con

dúas historias de vida a dúas mulleres adultas con TEA e cun grupo de discusión no que participaron

familias da Rede Menela, dúas do SAI, unha do CEE Menela e cinco de Castro Navás.

Estudio sociodemográfico sobre as necesidades das persoas con TEA e as súas familias en España

Obxectivo: Recompilar información sobre a situación e necesidades das persoas con TEA en España.

Neste 2019 participaron 48 persoas con TEA, realizándose un total de 48 cuestionarios, 5 no Edificio

CAMI, 26 no Colexio Menela e 17 en Castro Navás.

48 Ι PERSOAS CON TEA
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Fundación Menela está inscrita como Entidade de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia desde 2005.

O voluntariado e a formación en prácticas sempre estivo presente na Rede Menela, realizando actividades

de apoio na atención directa e acompañamento nas actividades de lecer e respiro familiar.

Baixo a coordinación xeral da área psicosocial, a organización e xestión do programa de voluntariado

recae nos responsables dos centros e servizos aos que se adscriben.

▪ Atención Temperá e Apoio Integral

Unha persoa do grao de educación

especial colaborou durante oito fins de

semana no programa da Autonomía

financiado por Fundación Once.

Promoción do Voluntariado na Rede Menela

▪ Colexio Menela

Continúa a colaboración no Proxecto de

Acción Social do Colexio Miralba de

Vigo no que participaron 3 alumnos de

bacharelato na hora extraescolar.

▪ Centro Castro Navás

5 persoas participaron nas diferentes

actividades do centro ao longo do 2019.



6. Sensibilización Social 
e Visibilidade

D í a  I n t e r n a c i o n a l  d a  S í n d r o m e  d e  A s p e r g e r

D í a  M u n d i a l  d a  C o n c i e n c i a c i ó n d o A u t i s m o

D í a  I n t e r n a c i o n a l  d a s  P e r s o a s c o n D i s c a p a c i d a d e

X a c o b e o A u t i s m o .  U n  c a m i ñ o d e  t o d o s



Fundación Menela Memoria 2019

18 de febrero, Día Internacional 
da Síndrome de Asperger

69

No Día da Síndrome de Asperger, Fundación Menela sumouse ao manifesto da Confederación Autismo

España, Confederación Asperger España e FESPAU, para conmemorar esta data có obxectivo de dar

visibilidade ao colectivo, a súa realidade e capacidades, promovendo a conciencia social e unha actitude

positiva da sociedade cara as pesoas con TEA.

Con motivo deste día, Castro Navás recibiu a visita da conselleira de Política Social, Fabiola García,

quen foi recibida cunha actuación da Orquestra Castro Navás, que interpretou Josephine´s Waltz, para

logo visitar e coñecer o traballo que se realiza nos obradoiros terapéuticos. Durante a mesma, tamén se

crearon espazos para intercambiar impresións coas persoas usuarias e profesionais do Centro.

Durante a visita, a titular do

departamento autonómico

estivo acompañada polo

secretario territorial da Xunta

de Galicia en Vigo, Alfonso

Rubio, a xefa territorial de

Vigo, Marta Iglesias, o xefe

de servizo de Dependencia e

Autonomía Persoal, Jose

Ignacio Martínez, e polo

equipo directivo da

Fundación Menela.
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I ∞ autismo. Unha dinámica nova para o autismo 

Promover un achegamento ao autismo

desde unha mirada diferente, positiva e

respectuosa coa diversidade, foi o

principal obxectivo da campaña “I ∞

autismo. Unha dinámica nova para o

autismo” que promoveu Autismo Europa,

e á que se sumou Fundación Menela para

conmemorar o 2 de abril, DMCA.

Diversidade: todos somos diferentes e estamos unidos na nosa diversidade. Cada persoa con Autismo

tamén é diferente ás demais, e ten unhas capacidades e unhas necesidades concretas.

Fortaleza: a cohesión do movemento asociativo do autismo é fundamental para poder prestar os

mellores servizos e apoios ás persoas con TEA e as súas familias.

Unidade: mellorar a calidade de vida das persoas con TEA e as súas familias só é posible se todos

traballamos xuntos: o colectivo, organizacións, os profesionais, a Administración Pública e a sociedade

no seu conxunto.

Tanto o lema como o logo da campaña

representaron os conceptos de:
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ACTO INSTITUCIONAL |  3  DE ABRIL,  AUDITORIO CONCELLO DE VIGO 

Un ano máis, o Auditorio do Concello de Vigo foi testigo do acto institucional da Fundación Menela. Un

encontro que reuniu diferentes miradas baixo unha identidade común: as persoas con Autismo e

as súas familias.

O acto contou coa intervención do director xeral da Fundación, Cipriano L. Jiménez, e do alcalde de

Vigo, Abel Caballero, entre outros, quen apoiou a reivindicación efectiva dos dereitos fundamentais das

persoas con discapacidade e, mais en concreto, das persoas con TEA.

Durante a xornada, escoitamos as voces dalgúns alumnos do Colexio Menela quenes, coa súa

naturalidade e espontaneidade, compartiron con todos nós as súas vivencias, experiencias, sonos e

inquedanzas en torno a tres aspectos relevantes nas súas vidas: o dereito e a importancia da educación

especializada para as persoas con TEA, o traballo real, produtivo e significativo que permite o

desenvolvemento persoal, e a accesibilidade cognitiva, comprensión facilitada dos entornos onde

vivimos e convivimos.
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Na lectura do manifesto, políticos e familias de Menela reclamaron un diagnóstico precoz, recursos e

apoios especializados en todo o ciclo vital, acabar có acoso escolar, medidas que promovan o acceso a

un emprego e á vida independente, que se teñan en conta as particularidades do TEA no baremo de

discapacidade, contornas adaptadas e comprensibles, poder tomar decisións sobre a súa propia vida,

formar parte activa da sociedade e unha maior concienciación social sobre o TEA.

O acto estivo amenizado con pezas musicais

da Orquestra Castro Navás e finalizou

cunha representación do símbolo infinito

na Praza do Rei que acolleu a todos os

asistentes ao acto.

Vitrasa e Autocares Lar manteñen o seu

compromiso coa Fundación achegando aos

rapaces e profesionais ao Auditorio

Municipal do Concello de Vigo.
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O símbolo do infinito chegou ao salón de actos do Museo de Arte Contemporánea de Vigo dentro das

accións de visibilización enmarcadas no Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo. Durante o acto,

leeuse o manifesto do Día Mundial, "Unha dinámica nova para o autismo", no que o movemento

asociativo das persoas con TEA reivindicamos a aprobación dun Plan de Acción de Autismo.

Trala benvida do alcalde de Vigo, Abel Caballero, a concelleira de Benestar Social, Isaura Abelairas, o

voceiro do Grupo Municipal Marea de Vigo, Ruben Pérez, o deputado provincial Santos Héctor Rodríguez

e, en representación das entidades Autismo Vigo e Fundación Menela, Iván Lago e Luís González,

procederon á lectura dos doce puntos do manifesto que fixo un chamamento aos futuros membros das

institucións e administracións públicas para que mostren o seu apoio ao avance dos dereitos das persoas

con Autismo.

O acto, organizado en colaboración coa Asociación Autismo Vigo, finalizou coa construción do símbolo

infinito; un infinito de cores que exemplifica que “non existen límites” para as persoas con

Trastorno do Espectro do Autismo.

ACTO DE RÚA |  7 DE ABRIL,  MUSEO MARCO
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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN EN REDES SOCIAIS

Un ano máis, o hashtag # DiaMundialAutismo, volveu ser trendic topic en Twitter e as redes sociais

enchéronse de mensaxes de apoio ás persoas con TEA e as súas familias, con fotografías facendo o

símbolo de infinito coas mans ou mostrando o troquel da campaña con ese infinito multicolor. Desde os

principais representantes políticos, deportistas, representantes da empresa privada, Terceiro Sector.
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ILUMINEMOS O MUNDO DE AZUL

O 2 de abril, Fundación Menela tamén estivo presente no acto conmemorativo organizado pola

Federación Autismo Galicia no Parlamento de Galicia, que contou coa compañía do Excmo. Sr. D.

Miguel Ángel Santalices Vieira, de Fabiola García Martínez, Conselleira de Política Social, distintos

representantes dos grupos parlamentarios e amigos, e no que se deu voz ás inquedanzas, peticións e

necesidades do colectivo das persoas con TEA.

XUNTOS SUMAMOS MÁIS

No marco do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo, o movemento asociativo do autismo

marcouse como reto conseguir que 350 edificios e monumentos de toda España se sumaran a

iniciativa mundial Light It Up Blue (#lLIUB), promovida por Autism Speaks, e se tinguisen de azul na

tarde-noite do 2 de abril, en solidaridade coas persoas con autismo e as súas familias.

Neste 2019, 377 edificios e monumentos se iluminaron de azul. Na nosa zona de actuación os Concellos

de Vigo, Nigrán, Baiona e Gondomar sumáronse a campaña Light it Up Blue, tinguindo na tarde do 2 de

abril as Fontes da Rúa Aragón, e as casas dos concellos de Nigrán, Baiona e Gondomar.



Fundación Menela Memoria 2019

Día Internacional 
das Persoas con Discapacidade

76

BAIXO O MESMO PARAUGAS.  GALIZA POLA DIVERSIDADE 

O 3 de decembro celebramos o Día Internacional das Persoas

con Discapacidade e, por cuarto ano consecutivo, as principais

80 entidades sociais de Galicia que traballamos con persoas

con discapacidade, unímonos ao carón da iniciativa “Baixo o

mesmo paraugas” para promover unha maior comprensión

dos dereitos das persoas con discapacidade e movilizar os

apoios para a construcción dunha sociedade máis inclusiva.
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I GALA UN NIGRÁN DE TALENTOS

No Día Internacional das Persoas con Discapacidade seguimos sumando para promover unha

maior comprensión dos seus dereitos. O Auditorio do Concello De Nigrán, a través do grupo de

traballo Un Nigran Para Todos, do que Fundación Menela forma parte, acolleu a "I Gala Un

Nigrán de Talentos" para visibilizar unha gran diversidade de talentos que merecen ser

compartidos.

Nesta ocasión foron Iago Fernández, Xoxe Vila e Yolanda Marique quenes compartiron os seus

talentos a través das intervención “E os soños e desexos… hoxe vida son” e “A imaxe, a miña

linguaxe”, respectivamente. Iago no seu papel de traballador e Xoxe como periodista,

achegáronnos as súas inquedanzas e preocupacións respecto ao seu futuro ao rematar a etapa

escolar, as barreras e dificultades que se atopan, así tamén os esforzos por superalas e os soños

acadados. Asemade tamén puidemos coñecer a traxectoria e etapas de Yolanda como pintora.

En España somos casi 4 millóns de persoas con discapacidade e en Galicia, somos máis do 8% da

poboación. Somos a minoría máis amplia do mundo, pero cada ano saímos a reivindicar

cuestións tan básicas e á vez, tan complicadas de conseguir, como a accesibilidade plena dos

espazos públicos e privados, unha inclusión educativa real ou a garantía de poder acceder a un

Emprego en condicións de igualdade.
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Fundación Menela desenvolveu no 2019 o

proxecto ‘Xacobeo Autismo. Un camiño

de todos’ có apoio da Xunta de Galicia e

o Concello de Nigrán. O proxecto forma

parte do programa O teu Xacobeo,

impulsado pola Xunta de Galicia, que se

desenvolve en toda a xeografía galega

para a dinamización do Xacobeo 2021, a

través do cal se financiaron máis de 350

proxectos cun investimento de 4,7 millóns

de euros.

‘Xacobeo Autismo’ ofreceu a 20 persoas

con TEA de Castro Navás, a oportunidade

de vivir e compartir a experiencia dun

tramo do Camiño Portugués da Costa,

gozar da súa beleza paisaxística e dun

espazo de lecer para coñecer máis de

preto a cultura, patrimonio e gastronomía

de Galicia.

‘Xacobeo Autismo’ desenvolveuse entre o

1 de xuño e o 18 de outubro, sendo tres

as accións principais do mesmo: ‘Facendo

Camiño’, ‘Camiña Connosco’ e ‘Un

Camiño de Todos’.
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O 9 de setembro Fundación Menela, a Xunta de Galicia e o Concello de Nigrán presentaron, en

rolda de prensa, o Proxecto ‘Xacobeo Autismo. Un camiño de todos’. Castro Navás acolleu

este acto de presentación no que participaron o alcalde de Nigrán, Juan A. González, o director

xeral de Políticas Culturais, Anxo M. Lorenzo, o director xeral da Fundación Menela, Cipriano L.

Jiménez, e a directora do Centro Castro Navás, Pilar Pardo, os cales estiveron acompañados polo

equipo directivo da Fundación e as concelleiras de Turismo, Xuventude e Participación Cidadá,

Cristina Dosil, concelleira de Servizos Sociais, Bibiana Peixoto e concelleira de Educación, Marina

Vidal, do Concello de Nigrán.

FACENDO CAMIÑO

O tramo do Camiño Portugués da Costa comezou o 17 de setembro na vila mariñeira da

Guarda, cun percorrido organizado en sete etapas pasando por Portecelo, Santa María de Oia,

Mougás, Silleiro, Baiona e Ramallosa, ata chegar a Nigrán o 11 de outubro.
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Os peregrinos e peregrinas de Castro Navás foron recibidos por representantes políticos e

membros das corporacións municipais dos Concellos polos que transcorre o Camiño

Portugués da Costa.

O 17 de setembro foron recibidos na Casa dos Alonsos polo Alcalde da Guarda, Antonio Lomba, a

concelleira de Turismo e Servizos Sociais, Beatriz Lomba e o tenente de alcalde da Guarda, Anxo

Baz. Na recepción oficial participou tamén o alcalde de Nigrán, Juan A. González. Na saída desde o

mosteiro de Santa María de Oia, o día 24, estivemos acompañados pola alcaldesa, Cristina Correa,

e a concelleira da Felicidade, Carmen María Estévez. Na Vila de Baiona, o 1 de outubro, recibiunos

na Casa do Concello o seu alcalde, Carlos Gómez, e a concelleira de Benestar Social, Concepción

Vara.



Fundación Menela Memoria 2019

81

Coincidindo có final do tramo do Camiño o Auditorio Municipal do Concello de Nigrán acolleu

unha Xornada Final para dar conta da experiencia vivida ao longo dos dous meses de

camiñata. Durante o mesmo proxectouse un video coas imaxes captadas ao longo do Camiño, un

momento que se enriqueceu coas experiencias contadas por Victor, Adrián e Manu, rapaces de

Castro Navás, que estiveron acompañados por Mauro da Asociación Avelaiña, unha amizade que

xurdiu durante o Camiño.

Adrián sinalou o divertido de durmir nas liteiras dos albergues, incluso solicitou unha para Castro

Navás, a Victor, un guía que se fixo facéndose e que conseguiu este posto por dereito propio,

encantoulle facer o Camiño onde fixo moitos amigos e coñeceu a xente doutros pobos e países, “a

todos lles parecía xenial que un grupo de persoas con autismo fixéramos o Camiño. Todos nos

saudaban emocionados e nos animaban a seguir”. Manuel está feliz co seu novo amigo Mauro e

seguiría facendo o Camiño, xa que lle encanta durmir fora do centro. Mauro comenta que “sempre

se camiña mellor acompañado e foi moi agradable falar cada día con Manu e compartir esta

experiencia”. Investidos como peregrinos, todos eles coinciden en que, o ano que ven, queren

chegar a Santiago.
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Un total de 11 Centros Educativos e Centros de Atención a Persoas con Discapacidade

sumáronse ás diferentes etapas do Camiño: o Centro San Xerome Emiliani da Guarda,

CEE San Xerome Emiliani da Guarda, os centros da Guarda, Condado Paradanta e Baiona

da Asociación de Saúde Mental Avelaiña, CEIP Mestre Manuel García de Oia, IES Primeiro

de Marzo de Baiona, CEP de Sabarís, Centro Juan María de Nigrán, CEE Menela, CEIP

Arquitecto Palacios de Panxón, CEIP Humberto Juanes de Nigrán, e o CEIP da Cruz de

Camos. Un total 503 rapaces e rapazas foron partícipes desta experiencia.

CAMIÑA CONNOSCO

Ao final de cada unha das etapas estableceuse unha carpa informativa sobre o TEA e sobre

os servizos e programas cós que conta Fundación Menela para mellorar a Calidade de Vida

das persoas con TEA, as súas familias e os profesionais que traballan con eles en diferentes

ámbitos.
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UN CAMIÑO DE TODOS

O valor do proxecto reside tamén noutra das súas accións principais, impulsar a mellora da

accesibilidade cognitiva dos espazos polos que transita o Camiño Portugués da Costa. Así,

tras unha revisión da sinaléctica, proposta de sinalización e información sobre a importancia

da accesibilidade cognitiva para as persoas con Autismo e con graves dificultades na

comunicación, as dependencias máis salientables das Casas Consistoriais da Guarda, Oia, O

Rosal e Baiona, o Centro de Información á Muller de Baiona, o Albergue Municipal de

Peregrinos da Guarda, e os albergues Aloxamento Camiño Portugués en Oia e Estela do

Mar en Baiona sinalizáronse con SAAC que melloran a accesibilidade cognitiva, facilitan

contornas predicibles e comprensibles, potencian a calidade do turismo accesible e, en

definitiva, garanten o dereito ao acceso a bens e servizos en igualdade de condicións.

Nas oito edificacións, seis de uso público e dous de uso privado, colocáronse un total

de 125 pictogramas.



7. Comunicación e 
Difusión
F e r r a m e n t a s d e  
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En 2019, www.menela.gal obtivo un total de 18.018 visitas. Desta cifra, sabemos que 4.010 visitas foron

usuarios novos.

A través do apartado “Traballa en Menela” e da conta de recursos humanos recibimos un total de 264

candidaturas para formar parte do noso equipo de profesionais. Isto supón un incremento moi

considerable respecto o ano anterior, que foron 86. O motivo deste aumento débese ás dúas ofertas de

emprego publicadas, unha de terapeuta para incorporarse ao equipo do SAI e outra de coidador para o

Centro Castro Navás. Este postos foron cubertos satisfactoriamente.

O proxecto “Xacobeo Autismo. Un Camiño de Todos” trouxo consigo a creación dun Espazo Web

propio con acceso a descargas directas vinculadas ao seu desenvolvemento.

Segundo os datos extraídos da páxina web da Fundación:

Nos meses de marzo e maio superáronse as 
100.000 visitas 

Tempo medio de navegación:
2 minutos e 24 segundos

As ubicacións desde onde acceden a maior
parte das persoas que visitan a nosa páxina:

Vigo (27,08%) Madrid (24,61%)

Seccións máis visitadas:                                          
Páxina principal (30,42%)

CEE(4,73%) Castro Navás (4,71%)

Páxina web

IDADES DAS PERSOAS QUE VISITARON A NOSA WEB

Sexo das persoas que visitaron a web:
Mulleres (75%) e Homes (25%)
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Durante 2019, a nosa estratexia dixital seguiu proporcionando resultados satisfactorios.

Setembro e outubro foron os meses de maior actividade, coincidindo có proxecto “Xacobeo Autismo.

Un Camiño de Todos”, seguido do mes de abril por mor da conmemoración do Día Mundial de

Concienciación sobre o Autismo.

INCREMENTO DA NOSA COMUNIDADE ON-LINE:

Facebook. Alcanzamos 2,871 seguidores (293 máis respecto ao ano 2018). Neste periodo publicáronse

un total de 129 posts, acadando un total de 2,865 “Me gusta”

Instagram. O 2 de setembro crease a conta de Instragram @fundacionmenela que conta, ao peche do

exercicio, con 474 seguidores. 43 foi o número de publicacións, as cales obtiveron 1.219 “Me gusta".
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Durante 2019 seguimos traballando para manter unha relación constante e fluida cos medios de

comunicación, convocándoos aos diferentes eventos que organizamos, e xestionando todas as petición

de información e entrevistas solicitadas polos medios.

En 2019 tivemos unha gran repercusión en medios escritos. Recolléronse 67 impactos en medios de

comunicación xeneralistas, cifra significativamente superior á do ano anterios, na que foron 47.

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O AUTISMO

Data Medio Tema

30/03/2019 Faro de Vigo Autismo, un espectro diverso e complexo. Unha atención temperá e unha educación

individualizada, claves para que poidan ter unha vida máis autónoma.

02/04/2019 Faro de Vigo Artigo de Opinión do director xeral da Fundación Menela con motivo do DMCA.

02/04/0219 Faro de Vigo Vigo conmemora o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo con moita arte.

02/04/2019 Atlántico diario Fundación Menela celebrou o DMCA cun acto no Auditorio Municipal. 

Domingo Villar inclúe o autismo no seu último libro.

02/04/2019 Atlántico diario Video do Acto do DMCA (Actuación Orquestra Castro Navás).

02/04/2019 La Voz de Galicia Vigo conciencia sobre o Autismo. O auditorio acolleu un acto de visibilización con alumnos

do Colexio Menela, que compartiron as súas vivencias e leron un manifesto do Día Mundial.

A celebración estivo amenizada pola orquesta Castro Navás.

03/04/2019 Faro de Vigo Alumnos de Menela reclaman que non se pechen os Centros de Educación Especial

Persoas con autismo piden en Vigo medidas que faciliten a súa integración real.

05/04/2019 Faro de Vigo O singular mundo dun mozo autista vigués Iago deixounos entrar na súa especial forma de

ver e vivir unha vida con limitacións, pero feliz.

06/04/2019 Atlántico diario O Marco acolleu os actos do DMCA. A intervención temperá, asunto clave no autismo.

07/04/2019 Faro de Vigo Un acto no Marco pecha os actos con motivo do DMCA.
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PROXECTO XACOBE AUTISMO. UN CAMIÑO DE TODOS I (II)

Data Medio Tema

09/09/2019 Xunta.gal 'O teu Xacobeo' permitirá adaptar o Camiño Portugués da Costa ás necesidades das

persoas con TEA

09/09/2019 Noticieiro Galego 'O teu Xacobeo' permitirá adaptar o Camiño Portugués da Costa ás necesidades das

persoas con TEA

09/09/2019 Telemariñas Persoas con autismo da Fundación Menela fan o Camiño Portugués da Costa

10/09/2019 Faro de Vigo Vinte persoas con autismo avalían o Camiño de Santiago desde A Guardia a Nigrán

10/09/2019 Atlántico Diario Menela achega a peregrinaxe a vinte usuarios con TEA

10/09/2019 Infomiño O teu Xacobeo permitirá adaptar o Camiño Portugués da Costa ás necesidades das

persoas con TEA

10/09/2019 El Correo Gallego Ruta adaptada a persoas con espectro autista

10/09/2019 Cousas de Persoas con autismo da Fundación Menela fan o Camiño Portugués da Costa

10/09/2019 Onda Cero Entrevista con Raquel Sánchez para o programa Mas de Uno Vigo, de Onda Cero Radio

16/09/2019 ValMiñorTV 20 persoas con Autismo da Fundación Menela percorrerán desde mañá o Camiño

Portugués da Costa

16/09/2019 Concello de A Guarda 20 persoas con TEA da Fundación Menela percorrerán dende este martes o Camiño

Portugués

17/09/2019 Faro de Vigo Xacobeo Autismo, Un Camiño de Todos (I). Artigo do director xeral da Fundación

Menela.

17/09/2019 Telemariñas A Guarda, punto de partida do proxecto «Xacobeo Autismo, Un Camiño de Todos»

17/09/2019 Atlántico 20 usuarios de Menela inician a súa peregrinaxe desde A Guarda.
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PROXECTO XACOBE AUTISMO. UN CAMIÑO DE TODOS II (II)

Data Medio Tema

17/09/2019 Infomiño 20 persoas con Autismo da Fundación Menela percorrerán desde mañá o Camiño

Portugués da Costa

17/09/2019 Xornal Galicia Arranca na Guarda a primeia etapa do proxecto “Xacobeo Autismo. Un Camiño de

Todos” no que os usuarios do Centro Castro Navás percorren a ruta pola costa ata

Nigrán.

17/09/2019 Radio Vigo Cadena Ser Entrevista de Marci Varela en Hoy por Hoy Baixo Miño.

18/09/2019 Faro de Vigo Un camiño máis accesible para todos

18/09/2019 ValMiñor TV 20 persoas con Autismo da Fundación Menela inician o Camiño Portugués da Costa

19/09/2019 Cousas de Arranca na Guarda a primeira etapa do proxecto “Xacobeo Autismo. Un camiño de

todos”

22/09/2019 Televisión de Galicia TVG A Revista DFS Minuto 42:50. A Fundación Menela mellora a accesibilidade do

Camiño de Santiago para persoas con TEA.

24/09/219 Faro de Vigo Xacobeo Autismo, Un Camiño de Todos (II). Artigo Cipriano L. Jiménez Casas.

02/10/2019 Faro de Vigo Xacobeo Autismo, Un Camiño de Todos (III). Artigo Cipriano L. Jiménez Casas.

02/10/2019 ValMiñorTV O grupo do proxecto “Xacobeo Autismo. Un camiño de todos” alcanza a Ramallosa

03/10/2019 Atlántico Peregrinos de Menela a punto de completar o camiño

02/10/2019 Xornal Galicia Sur O grupo do proxecto “Xacobeo Autismo. Un camiño de todos” alcanza a Ramallosa na

súa penúltima etapa antes de chegar o 11 de outubro a casa consistorial.
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OUTROS PROXECTOS QUE VISIBILIZAN O AUTISMO

Data Medio Tema

Participación no I Foro sobre os Dereitos das Persoas con Diversidade Funcional

09/01/2019 Telemariñas I foro sobre os dereitos das persoas con diversidade funcional en Nigrán

09/04/2019 ValMiñorTV Nigrán acolle o I Foro sobre os Dereitos das Persoas con Diversidade Funcional

10/04/2019 Cousas de Nigrán celebra o “I Foro sobre os dereitos das persoas con diversidade funcional”

Día Internacional do Síndrome de Asperger

18/02/2019 ValMiñorTV Fabiola García visita o Centro Castro Navás no Día Internacional do Síndrome de Asperger

30 anos de Fundación Menela

17/05/2019 CAE Entrevista a Pedro Fernández, presidente da Fundación Menela

Presentación Equipo de Xadrez Menela

28/06/2019 Faro de Vigo O xadrez como cohesión social e deportiva. Cipriano L. Jiménez Casas

29/06/2019 Faro de Vigo David Lariño apadrina al Clube Menela Xadrez

29/06/2019 Atlántico Jaque mate pola integración

Visita do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde

02/09/2019 Xunta.gal A Xunta apoia a inclusión laboral de personas con capacidades diversas a través dos

programas de cooperación e formación dual. O conselleiro de Economía, Empleo e

Industria, Francisco Conde, visitou hoxe as instalacións da Fundación Menela.

02/09/2019 ValMiñorTV Francisco Conde visita las instalaciones de la Fundación Menela en Priegue

03/09/2019 Faro de Vigo A Xunta apoia a 60 usuarios de Menela para acceder ao mercado laboral.

03/09/2019 Atlántico Francisco Conde visita la Fundación Menela  
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OUTROS PROXECTOS QUE VISIBILIZAN O AUTISMO

Data Medio Tema

Xornada Cultura e Autismo

28/10/2019 FAG Xornada Cultura e Autismo. Presentación da revista Maremagnum Nº23

De Boa Man

28/11/2019 La Voz de Galicia De Boa Man ofrece un comercio alternativo

Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Baixo o mesmo paraugas,Vigo pola Diversidade

03/12/2019 Atántico Diario Paraugas por unha accesibilidade plena

03/12/2019 La Voz de Galicia Vigo únese a celebración do Día das Persoas con Discapacidade

04/12/2019 Faro de Vigo Vigo abre os paraugas ao sol pola integración

I Gala Un Nigrán para Todos

04/12/2019 Faro de Vigo O talento ten data en Nigrán. Once persoas mostran as súas habilidades hoxe ninha gala 

para conmemorar o Día da Diversidade.

19/12/2019 Reporteiros en Rede Centro Juan María. Video completo da I Gala Un Nigrán de Talentos
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Liquidación do Orzamento 2019

Real Orzamento Variación %

ESTADO DE INGRESOS 3.387.065,55 3.087.935,96 299.129,59 109,69

Cotas Usuarios 641.529,94 461.188,40 180.341,54 139,10

Contratos coa Administración 1.486.114,57 1.629.589,66 -143.475,09 91,20

Concertos Públicos 686.132,88 647.576,04 38.565,84 105,96

Subvencións Públicas 281.023,10 107.200,00 173.823,10 262,15

Doazóns, legados e e axudas privadas 62.934,66 10.000,00 52.934,66 629,35

Outros Ingresos 8.724,82 12.000,00 -3.275,18 72,71

Subvencións traspasadas a resultado 220.605,58 220.390,86 214,72 100,10

ESTADO DE GASTOS 3.498.495,19 3.087.935,96 410.559,23 113,30

Gastos de persoal 2.583.030,38 2.178.863,59 404.166,79 118,55

Servizos 293.590,02 296.600,00 -3.009,98 98,99

Outros Gastos Correntes 379.093,93 368.655,05 10.438,88 102,83

Gastos Financeiros 11.984,97 11.125,06 859,91 107,73

Amortizacións e Provisións 230.795,86 229.114,63 1.681,23 100,73

Gastos Operacións de Capital 0,00 3.577,64 -3.577,64 0,00
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ACTIVO 2019 2018

Activo Non Corrente 4.201.115,09 4.404.513,70

Inmobilizado Intanxible 0,01 0,01

Inmobilizado Material 4.117.404,43 4.321.143,69

Investimento a longo prazo 83.710,65 83.370,00

Activo Corrente 459.973,68 474.901,29

Usuarios e outros debedores activ. Propia 203.345,52 181.968,65

Debedores e outras contas a cobrar 197.718,01 161.901,92

Inves. Entidades do grupo a curto prazo 3,25 3,25

Investimentos e periodificacions a curto prazo 3.043,66 1.639,24

Tesourería e outros activos liquidos 55.863,23 129.388,22

TOTAL ACTIVO 4.661.088,77 4.879.414,99

PASIVO

Patrimonio Neto 4.112.496,46 4.421.032,27

Fondos Propios 397.895,25 509.324,86

Dotación Fundacional/Fondo Social 6.010,12 6.010,12

Reservas 78.847,64 78.847,64

Excedentes Exercicios Anteriores 424.467,10 397.344,31

Excedente do Exercicio -111.429,61 27.122,79

Subvencións, Doazóns e legados 3.714.601,21 3.911.707,41

Pasivo Non Corrente 42.070,85 42.664,78

Débedas a longo prazo 42.070,85 42.664,78

Pasivo Corrente 506.521,46 415.717,94

Debedas a curto prazo 227.901,11 166.655,85

Acredores comerciales e debedas a pagar 278.612,35 249.062,09

PASIVO TOTAL 4.661.088,77 4.879.414,99

Balance de Situación
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Memoria do Servizo de Xestión de Persoal

O servizo de Xestión Administrativa do Persoal de Fundación Menela atende ás demandas de

tramitación dos movementos de persoal na propia entidade, así como da cobertura á xestión

laboral das Asociacións Castro Navás e Menela e a Castro Navás SL.

Aínda que o volume de traballo que xera a Fundación ocupa a gran parte dos trámites totais, as

referidas entidades titulares do 18% do total de expedientes de Alta/baixa laboral durante o ano.

No seguinte cadro recóllese , de maneira sintetizada, as principais magnitudes do Servizo durante

o exercicio, tanto en cómputo anual como mensual

Datos Contratación 2019 Ano Mes

Profesionais de Alta 406 33,8

Expedientes de ALTA 333 27,8

Expedientes de BAIXA 313 26,1

Contratacións 333 27,8

Nóminas 2.029 169,1

Procesos de Incap. Temporal 261 21,8
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PERSOAL DE DIRECCIÓN
Inclúese a Xerencia, Coordinadora e 
Directoras de Centro 

TÉCNICOS
Profesoras Educación, Traballo Social, DUE, 
Psicólogos/as e Técnicos de Xestión

ENCARGADOS/AS
Responsables de Área e Obradoiro de Castro Navás

AUXILIARES
Auxiliares Educativos, Coidadores de Centro Día e Residencia

SERVIZOS XERAIS
Persoal de Limpeza e Mantemento de Instalacións

ADMINISTRATIVOS

66

26

11

57

5

Distribución do persoal por Grupos Profesionais
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Distribución do persoal por Xornada de Traballo

A 31 de decembro de 2019, a modalidade de contratación a TEMPO COMPLETO no conxunto da Fundación

Menela supón o 76% do total ( 91 contratos) , en tanto que a xornada a TEMPO PARCIAL cubre o 24% restante

(29 contratos)

Xornada Centro nº

PARCIAL CAMI 0

CASTRO NAVAS 21

CEE MENELA 7

SERV. CENTRAIS 1

T. COMPLETO CAMI 9

CASTRO NAVAS 66

CEE MENELA 12

SERV. CENTRAIS 4
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Paridade Laboral. Perfil do/a da entidade, profesional por sexo

nº % nº %

Grupo Profesional

Dirección 4 4,2% 1 4,2 %

Técnicos/as 21 21,9% 5 20,8 %

Encargados/as 4 4,2% 3 12,5 %

Auxiliares 54 56,2% 12 50,0 %

Servizos Xerais 8 8,3% 3 12,5 %

Administrativos/as 5 5,2% 0 0,0 %

Contrato
Contrato Indefinido 68 70,8% 17 70;8 %

Contrato Temporal 28 29,2% 7 29,2 %

Xornada

Xornada Completa 71 74,0% 20 83,3 %

Tempo Parcial
25 26,0% 4 16,7 %
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Seguridade e Saúde Laboral.  Informe 2019

Procesos de Incapacidade Temporal. Comparativa 2018-2019

Concepto 2019 2018 Variación %

Profesionais Afectados 45 33 44,0%

Procesos IT 75 57 74 %

Ratio Parte IT/traball. 1,67 1,73 - 3,4 %

Duración media (días) 40,35 30,23 33,5 %

1 parte cada.. 4,8 6,3 - 23,8 %

Días traballo perdidos 3.026 1.723 75,6 %

Episodios Días
Duración 

Media

Enfermidade Común 53 2.458 46,4

Accidente NON Laboral 4 84 21,0

Accidente Laboral 12 224 18,7

Recaída 6 260 43,3

IT Días %

Menos 1 semana 20 64 2,12

1 semana e 15 días 16 182 6,01

15 días e 1 mes 15 334 11,04

1 mes e 3 meses 15 887 29,31

Mais de 3 meses 9 1.559 51,52

Número e duración dos procesos por tipo Número de proceso, por duración

Datos Incapacidade Temporal 2019
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Perfil das persoas USUARIAS 

Menos de 18 anos60%

Usuarios do Edif. CAMI 54%

Homes78%

Viven en Vigo65%216
Usuarios/as

Grupo Idade Usuarios % Total

0– 6 anos 33 15,3%

Entre 7 e 14 anos 62 28,7%

Entre 15 e 21 anos 54 25,0%

Entre 22 e 35 anos 33 15,3%

Entre 36 e 50 anos 34 14,4%

Mais de 51 anos 3 1,4%

Distribución por 
grupo de idade

Distribución por sexo  
en cada Centro XENERO CAMI

CEE 

MENELA
CASTRO NAVAS TOTAL

MASCULINO 95 23 51 169

FEMENINO 22 9 16 47

TOTAL 117 32 67 216
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A unidade familiar tipo coa que conviven as persoas usuarias da Fundación Menela corresponde coa

familia media galega. Trátase, por tanto, dunha familia nuclear (parella home-muller que conviven no

fogar familiar) no 63% dos casos, con formación secundaria/bacharelato/FP (51%) e nivel de renda

entre 15.000 e 60.000 euros anuais. Con todo, débese ter en conta que 1 de cada 8 fogares está en

situación de risco social leve ou moderado e que en 1 de cada 5 os ingresos anuais non superan os

límites de pobreza considerados para unha familia composta por dous adultos e dous menores de

18 anos.

Perfil das FAMILIAS

Formación universitaria

Risco Exclusión Social 13%

25% Modelo non tradicional37%

Nivel de Renda Baixo 21%



9. Colaboradores e 
Financiadores
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Colaboradores Institucionais

▪ Consellería de Política Social

Contrato de xestión de Servizo Público para Castro Navás

Programa de Respiro Familiar 2019

Ludotea

Preparación á vida autónoma para persoas con TEA gravemente afectadas

Dotación de vehículos para actividades en residencia de adultos gravemente afectados

▪ Consellería de  Educación, Universidade e Formación Profesional 

Concerto educativo do CEE Menela.

▪ Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Programas de Cooperación 

Programa de Emprego Xuvenil

▪ Consellería de  Sanidade

Apoio psicolóxico na atención á saúde de persoas con TEA

▪ Consellería de  Cultura e Turismo

Xacobeo Autismo. Un camiño de todos

▪ Deputación de Pontevedra 

Sumando Capacidades. Programa formativo en habilidades sociolaborais para persoas con TEA.

Convenios subscritos  e axudas recibidas de Administracións Públicas e entidades privadas:
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▪ Concello de Vigo 

Programa de Respiro Familiar dirixido a familiares e coidadores.

Proxecto de Emprego Entidades Sen Ánimo de Lucro

▪ Concello de Nigrán

Xacobeo Autismo. Un camiño de todos

▪ Concello de Ponteareas

Unidade de Atención Temperá para nenos e nenas con TEA.

Confederación Autismo España

Aporte de rexistros de usuarios/as para estudio demográfico de persoas con TEA en España.

Federación Autismo Galicia

Participación Orquestra Castro Navas na xornada. "Cultura e Autismo" do 22/10

Actividades do Programa de Atencion a Familias: Servizo de atención e orientación a familias

Centro Español do Autismo

Programa Educación adultos para persoas adultas con TEA
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▪ Afundación

Apoio de proxectos sociais que inciden na calidade de vida das persoas con TEA

▪ Fundación ONCE

Reforzo da empregabilidade de persoas con discapacidade Uno a Uno.

▪ Fundación ONCE. Inserta Emprego

Obradoiro “Constrúe o teu camiño hacia o emprego"

Obradoiro "Habilidades persoais básicas"

▪ Afundación

Apoio de proxectos sociais que inciden na calidade de vida das persoas con TEA.

▪ Embalajes Armando S.L.U) Convenio de colaboración dun programa de emprego con apoio.

▪ Frutas Nieves S.L. Convenio para a comercialización de produtos do Centro Castro Navás.

▪ Alprinsa-Ausolán. Convenio para o desenvolvemento do proxecto formativo de emprego con apoio.

▪ TRESSIS. Apoio de proxectos sociais que inciden na calidade de vida das persoas con TEA.

▪ BDO. Patrocinio de Actividades. Xornada Presentación Equipo Xadrez Menela

EMPRESAS COLABORADORAS
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Provedores

Durante o 2018 a Fundación Menela mantivo relación relevante cós seguintes provedores de servizos:

Subministracións

Aqualia

Repsol 

Gas Natural Fenosa

Combustibles Garbosa S.L

Sistemas de Xestión e Calidade

CAI Sistemas Informaticos S.L.

AENOR

BDO S.L.

Galides

TASD – Gesterapia

Servizos para os usuarios

Alprinsa S.A. (Ausolan)

Servicios de Autobus Lar S.L.

Mantemento de instalacións e equipos

Ascensor Enor S.A.

Extintores de Galicia S.L.

Hijos de Adonis Perez S.L.

Sistemas de seguridade JL S.L.
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